
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els actes culturals
310-00040/12
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tracte als interns de 
les presons
310-00041/12
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el decret que regula la 
gestió i el funcionament del servei de menjador escolar dels centres del Departa-
ment d’Ensenyament
310-00042/12
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques retributives 
dels treballadors que acompleixen activitats que són de titularitat de la Generalitat
310-00043/12
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la relació amb Aran
310-00044/12
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Reial decret llei 15/2018, 
de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors
310-00045/12
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els instruments de protec-
ció i gestió que aportarà la llei d’ordenació del litoral
310-00046/12
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la recerca
310-00047/12
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les intromissions del Go-
vern espanyol en les decisions del Govern i el Parlament de Catalunya
310-00048/12
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els deu anys de l’Agència 
Tributària de Catalunya
310-00049/12
Substanciació 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les 
llistes d’espera en l’àmbit sanitari
317-00020/12
Substanciació 16
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
convocatòria dels grups i subgrups parlamentaris a la Taula Permanent de Diàleg
317-00021/12
Substanciació 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el Con-
sell de la República
317-00022/12
Substanciació 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la pre-
sentació del projecte de llei de pressupostos per al 2019
317-00023/12
Substanciació 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la deri-
va de la política internacional del Govern de l’Estat espanyol
317-00024/12
Substanciació 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el Fò-
rum Cívic i Social per al Debat Constituent
317-00025/12
Substanciació 17

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les negociacions amb 
la direcció d’Agrolab per a facilitar el projecte de construcció d’un nou laboratori al 
Centre Integral de Mercaderies de Tarragona
311-00082/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data en què es va 
conèixer la intenció d’Agrolab de traslladar la construcció d’un laboratori de Tarra-
gona a Burgos i sobre les converses per a canviar la decisió
311-00083/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’un pla de 
treball per a oferir a Agrolab unes condicions per a revertir la decisió de cancel·lar 
l’ampliació de les seves instal·lacions a Tarragona
311-00084/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a evitar que es descartin projectes d’inversió existents al Camp de Tarragona
311-00085/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració dels fets 
ocorreguts en un acte d’homenatge a Miguel de Cervantes a la Universitat de Bar-
celona
311-00432/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la identificació dels 
participants en els fets ocorreguts en un acte d’homenatge a Miguel de Cervantes 
a la Universitat de Barcelona
311-00435/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures legals 
previstes contra els participants en els fets ocorreguts en un acte d’homenatge a 
Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona
311-00437/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a evitar fets com els ocorreguts en un acte d’homenatge a Miguel de Cervantes 
a la Universitat de Barcelona
311-00475/12
Substanciació 19



BOPC 184
26 d’octubre de 2018

Taula de contingut 3

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions i els encàr-
recs fets per a elaborar el conveni sectorial en l’àmbit de la recerca des del maig del 
2016 fins avui, en el marc del mandat de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes 
de transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres 
de recerca i els parcs científics
311-00545/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de reunions 
tingudes per a elaborar el conveni sectorial en l’àmbit de la recerca en el marc del 
mandat de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, 
coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs científics
311-00546/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els resultats de les reu-
nions i les sessions fetes per a aconseguir l’objectiu marcat en la Resolució 111/XI, 
sobre els mecanismes de transparència, participació, coresponsabilitat i informació 
interna dels centres de recerca i els parcs científics, amb relació a l’elaboració del 
conveni sectorial en l’àmbit de la recerca
311-00547/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals 
no s’ha assolit l’objectiu marcat en la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de 
transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de 
recerca i els parcs científics, amb relació a l’elaboració del conveni sectorial en 
l’àmbit de la recerca
311-00548/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la voluntat de compli-
ment de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, 
coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs científics, 
amb relació a l’elaboració del conveni sectorial en l’àmbit de la recerca
311-00549/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la posada en marxa dels 
mecanismes per a elaborar el conveni sectorial en l’àmbit de la recerca, en compli-
ment de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, 
coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs científics
311-00550/12
Substanciació 20

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera per a les 
visites programades en els centres d’atenció primària del Vallès Occidental el 2017
314-00125/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les especialitats dels centres d’aten-
ció primària del Vallès Occidental el 2017
314-00126/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres d’atenció 
primària del Vallès Occidental que tenen servei d’urgències
314-00127/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de l’horari del consul-
tori de Vallbona d’Anoia
314-00141/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis mèdics del consultori 
de Vallbona d’Anoia que han patit afectacions
314-00142/12
Resposta del Govern 25
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per al consultori de 
Vallbona d’Anoia
314-00143/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada als veïns de 
Vallbona d’Anoia amb relació al consultori local
314-00144/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció del respecte a la 
diversitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i els models de família en els cen-
tres d’educació d’adults
314-00217/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions impulsades per a do-
nar suport als adolescents i els joves LGBTI que han marxat de casa per maltrac-
taments físics o psicològics
314-00224/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges cedits pel BBVA a 
la Generalitat en compliment del conveni de col·laboració per a l’ajuda i la protecció 
de famílies en situació de vulnerabilitat social
314-01047/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges cedits pel BBVA a 
la Mesa d’Emergència del Consorci de l’Habitatge de Barcelona en compliment del 
conveni de col·laboració per a l’ajuda i la protecció de famílies en situació de vul-
nerabilitat social
314-01048/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió i el calendari de cessió 
d’habitatges en compliment del conveni de col·laboració per a l’ajuda i la protecció 
de famílies en situació de vulnerabilitat social entre el BBVA i la Generalitat
314-01049/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió i el calendari de cessió 
d’habitatges a la Mesa d’Emergència del Consorci de l’Habitatge de Barcelona en 
compliment del conveni de col·laboració per a l’ajuda i la protecció de famílies en 
situació de vulnerabilitat social entre el BBVA i la Generalitat
314-01050/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el nombre de centres de dia 
públics per a gent gran al Camp de Tarragona d’ençà del 2013 és suficient per a 
cobrir-ne la demanda existent
314-01167/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el nombre de places en centres 
de dia públics per a gent gran al Camp de Tarragona d’ençà del 2013 és suficient 
per a cobrir-ne la demanda potencial
314-01168/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds en llista 
d’espera per a accedir a l’atenció en un centre de dia al Camp de Tarragona
314-01169/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disminució de places públiques 
en residències per a la gent gran al Camp de Tarragona d’ençà del 2013, sobre si 
són suficients per a cobrir-ne la demanda i sobre el nombre de sol·licituds en llista 
d’espera
314-01170/12
Resposta del Govern 32
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la congelació del nombre de places 
concertades de residències i centres de dia del Bages
314-01171/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista 
d’espera per a fecundacions «in vitro»
314-01222/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana d’edat de les dones que 
sol·liciten la prova de fecundació «in vitro»
314-01223/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana d’edat de les dones que 
es fan la prova de fecundació «in vitro»
314-01224/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que s’han 
fet la prova de fecundació «in vitro» durant el 2017
314-01225/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones que havent 
entrat a la llista d’espera de la prova de fecundació «in vitro» no se la van fer per la 
seguretat social del 2014 ençà
314-01226/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del procés de fecundació 
«in vitro» als hospitals del sistema públic de salut
314-01227/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hospitals que ofereixen 
la prova de fecundació «in vitro» pel sistema públic
314-01228/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors contrac-
tats en l’àmbit del programa per al foment de la incorporació de persones més grans 
de quaranta-cinc anys al mercat laboral en el període 2015-2017
314-01381/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la partida pressupos-
tària del programa per al foment de la incorporació de persones més grans de qua-
ranta-cinc anys al mercat laboral del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el 
període 2015-2017
314-01382/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses que s’han 
acollit al programa per al foment de la incorporació de persones més grans de qua-
ranta-cinc anys al mercat laboral del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el 
període 2015-2017
314-01383/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds rebudes 
pel programa per al foment de la incorporació de persones més grans de quaran-
ta-cinc anys al mercat laboral del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el pe-
ríode 2015-2017
314-01384/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds rebutja-
des pel programa per al foment de la incorporació de persones més grans de qua-
ranta-cinc anys al mercat laboral del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el 
període 2015-2017
314-01385/12
Resposta del Govern 37
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds no ateses 
per manca de partida pressupostària pel programa per al foment de la incorporació 
de persones més grans de quaranta-cinc anys al mercat laboral del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya en el període 2015-2017
314-01386/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que impulsa per a 
millorar les condicions laborals dels treballadors dels serveis de terra de l’aeroport 
de Barcelona - el Prat
314-01462/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública del president de 
la Generalitat durant el viatge a Washington per l’Smithsonian Folklife Festival
314-01796/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que han acompanyat 
el president de la Generalitat en el viatge a Washington per l’Smithsonian Folklife 
Festival
314-01797/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública dels membres del 
Govern que han acompanyat el president durant el viatge a Washington per l’Smit-
hsonian Folklife Festival
314-01798/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompa-
nyat el president de la Generalitat durant el viatge a Washington per l’Smithsonian 
Folklife Festival
314-01799/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president 
de la Generalitat i dels seus acompanyants a Washington per l’Smithsonian Folklife 
Festival en concepte de desplaçament
314-01800/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president 
de la Generalitat i dels seus acompanyants a Washington per l’Smithsonian Folklife 
Festival en concepte de pernoctació
314-01801/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president 
de la Generalitat i dels seus acompanyants a Washington per l’Smithsonian Folklife 
Festival en concepte de manutenció
314-01802/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president 
de la Generalitat i dels seus acompanyants a Washington per l’Smithsonian Folklife 
Festival en concepte de desplaçaments durant l’estada
314-01803/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de comptes institucionals de 
les xarxes socials per a polemitzar políticament amb la tercera autoritat de Catalunya
314-01804/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa oficial del viatge del 
president de la Generalitat a Washington
314-01805/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del president de 
la Generalitat en el viatge a Washington
314-01806/12
Resposta del Govern 45
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les despeses del viatge del presi-
dent de la Generalitat i de les persones que l’han acompanyat a Washington han 
anat a càrrec del pressupost de la Generalitat
314-01807/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses del viatge del presi-
dent de la Generalitat i de les persones que l’han acompanyat a Washington
314-01808/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de diputats del Par-
lament entre les persones que han acompanyat el president de la Generalitat en el 
viatge a Washington
314-01809/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els grups parlamentaris que han es-
tat convidats a acompanyar el president de la Generalitat en el viatge a Washington
314-01810/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits que l’Hospital 
Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), ha tancat aquest estiu
314-01830/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sales d’operacions 
que l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), ha tancat aquest estiu
314-01831/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla d’acció de reducció de plan-
tilles, d’horaris i d’activitats de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), 
per a aquest estiu
314-01832/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les repercussions del tancament 
de llits a l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), per als ciutadans
314-01833/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de derivacions des de 
l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), a altres hospitals pel tanca-
ment de llits i sales d’operacions
314-01834/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació d’una proposta de 
finançament del Consell General d’Aran
314-01845/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació d’una proposta de 
sistema electoral per a la Vall d’Aran
314-01848/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de l’expressió «Espanya pro-
funda» en un informatiu de Televisió de Catalunya el 5 de juliol
314-02024/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques, con-
certades i col·laborades de residència per a la gent gran a la província de Barcelona
314-02036/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques, con-
certades i col·laborades de residència per a la gent gran a la província de Tarragona
314-02037/12
Resposta del Govern 50
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques, 
concertades i col·laborades de residència per a la gent gran a la província de Lleida
314-02038/12
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques, 
concertades i col·laborades de residència per a la gent gran a la província de Girona
314-02039/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reforçar l’equip edu-
catiu del Centre Residencial d’Educació Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix 
Llobregat)
314-02070/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el perso-
nal de seguretat del Centre Residencial d’Educació Intensiva Can Rubió, d’Espar-
reguera (Baix Llobregat)
314-02071/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal del Centre Residencial 
d’Educació Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
314-02072/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les situacions d’amotinament al 
Centre Residencial d’Educació Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobre-
gat), el 2017 i el 2018
314-02073/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions empreses contra la 
tuberculosi bovina
314-02077/12
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a avaluar la pre-
sència de plom en l’aigua de la xarxa pública de Sucs (Segrià)
314-02174/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que poden pas-
sar entre la detecció d’aigua no potable i el tall del subministrament en aquell punt
314-02175/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si farà un estudi de la incidència 
de càncer a Sucs (Segrià)
314-02176/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si farà anàlisis de sang per a saber 
la mesura en què els habitants de Sucs (Segrià) poden estar contaminats per plom
314-02177/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport als habitants de Sucs 
(Segrià) si es confirmés l’afectació en la salut per la presència de plom en l’aigua i 
per la no renovació de les infraestructures bàsiques
314-02178/12
Resposta del Govern 56

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris 
utilitzats per a difondre informació sobre la retribució dels col·laboradors
322-00032/12
Substanciació 57
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat 
de les audiències dels mitjans de la Corporació
322-00033/12
Substanciació 57

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació en 
què es troba actualment el contracte programa
322-00034/12
Substanciació 57

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme 
a Catalunya Ràdio i a la resta d’emissores de la Corporació
322-00035/12
Substanciació 57

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme 
a TV3 i a la resta de canals de televisió de la Corporació
322-00036/12
Substanciació 58

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’informe del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al compliment de les missions de 
servei públic dels mitjans de la Corporació
322-00037/12
Substanciació 58

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compromís 
de la Corporació per al compliment de les trenta-cinc hores setmanals dels treba-
lladors dels mitjans públics
322-00038/12
Substanciació 58

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la reivindicació 
del personal de la Corporació de recuperar les trenta-cinc hores de jornada laboral
322-00039/12
Substanciació 58

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació 
del conveni dels treballadors de l’Agència Catalana de Notícies
322-00040/12
Substanciació 59

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el concurs de pre-
sentació de projectes per al canal 33 i l’impuls de nous continguts per a aquest canal
322-00041/12
Substanciació 59

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’estratègia 
de promoció de Catalunya Ràdio a la televisió
322-00042/12
Substanciació 59

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris 
emprats per a seleccionar les entrevistes als mitjans de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
322-00044/12
Substanciació 59

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió so-
bre els criteris utilitzats per a establir els gentilicis de les persones que són notícia
323-00046/12
Substanciació 60
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la cobertura de la manifestació de la Festa Nacional
323-00047/12
Substanciació 60

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els programes especials amb motiu de l’1 d’octubre de 2018
323-00048/12
Substanciació 60

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió so-
bre els insults i intents d’agressió a periodistes de TV3 durant la manifestació del 12 
d’octubre de 2018 a Barcelona i sobre els criteris de transmissió de manifestacions
323-00050/12
Substanciació 60

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la diversitat de temàtiques informatives en el darrer informe de pluralitat del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
323-00051/12
Substanciació 60

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la cobertura del Concurs de Castells de Tarragona del 7 d’octubre 
de 2018 i els criteris per a la transmissió de trobades castelleres
323-00052/12
Substanciació 61

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre el finançament de l’emissora iCat i els seus plans de futur
323-00053/12
Substanciació 61

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la cobertura informativa de l’acord per a destinar el 30% dels pisos nous a 
habitatge protegit
323-00054/12
Substanciació 61

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els plans per a revertir la situació del canal Super3
323-00055/12
Substanciació 61

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la producció dels nous programes musicals
323-00056/12
Substanciació 61

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre el balanç de la col·laboració de Catalunya Música amb la Unió Eu-
ropea de Radiodifusió
323-00057/12
Substanciació 62

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre les novetats a la graella de l’emissora i les previsions en la comme-
moració del trenta-cinquè aniversari de la cadena
323-00058/12
Substanciació 62

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

2.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme 
dels mitjans de comunicació públics
322-00043/12
Retirada 63
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els actes culturals
310-00040/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tracte als interns de 
les presons
310-00041/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el decret que regula la 
gestió i el funcionament del servei de menjador escolar dels centres del Departa-
ment d’Ensenyament
310-00042/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques retributives 
dels treballadors que acompleixen activitats que són de titularitat de la Generalitat
310-00043/12
Anunci: Carles Riera Albert, juntament amb un altre diputat del SP CUP-CC 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la relació amb Aran
310-00044/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Reial decret llei 15/2018, 
de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors
310-00045/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els instruments de protec-
ció i gestió que aportarà la llei d’ordenació del litoral
310-00046/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la recerca
310-00047/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les intromissions del Go-
vern espanyol en les decisions del Govern i el Parlament de Catalunya
310-00048/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els deu anys de l’Agència 
Tributària de Catalunya
310-00049/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 67

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00020/12
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP Cs 68

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00021/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 68

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00022/12
Anunci: Xavier García Albiol, del SP PPC 68

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00023/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 69
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00024/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 69

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00025/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 70

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a aturar l’esfondrament de la muralla medieval de Torà i restaurar-la
311-00623/12
Anunci: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a des-
viar el trànsit de la carretera B-500 fora del centre urbà de Sant Fost de Campsen-
telles (Vallès Oriental)
311-00624/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals 
la consellera de Cultura no va assistir al lliurament del premi Planeta 2018
311-00625/12
Anunci: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals 
es va introduir publicitat sobre l’activitat «Cims per la llibertat» en la informació de 
les xarxes socials del Meteocat el 13 d’octubre de 2018
311-00626/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el conseller de Ter-
ritori va autoritzar publicitat sobre l’activitat «Cims per la llibertat» en la informació 
de les xarxes socials del Meteocat el 13 d’octubre de 2018
311-00627/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el conseller de Ter-
ritori autoritzarà publicitat de qualsevol acte públic a partir d’ara
311-00628/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris del Meteocat 
per a introduir publicitat en els seus missatges a les xarxes socials
311-00629/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el Meteocat patro-
cina activitats socials o polítiques o ha inclòs informació meteorològica en altres 
actes socials o polítics
311-00630/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la continuació del Pla 
director urbanístic Gran Via - Llobregat
311-00637/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP 74

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del Pla general me-
tropolità per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà de Barcelona
314-02527/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació de l’expedient 
de modificació del Pla general metropolità per a l’obtenció d’habitatge de protecció 
pública al sòl urbà de Barcelona
314-02528/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 75
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de resolució de l’ex-
pedient de modificació del Pla general metropolità per a l’obtenció d’habitatge de 
protecció pública al sòl urbà de Barcelona
314-02529/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del Pla general me-
tropolità per a la declaració d’àrea de tanteig i retracte a Barcelona i la definició 
dels terminis d’edificació
314-02530/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació de l’expedient 
de modificació del Pla general metropolità per a la declaració d’àrea de tanteig i 
retracte a Barcelona i la definició dels terminis d’edificació
314-02531/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de resolució de l’expe-
dient de modificació del Pla general metropolità per a la declaració d’àrea de tanteig 
i retracte a Barcelona i la definició dels terminis d’edificació
314-02532/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’estendre les mesures 
per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà i per a la declaració 
d’àrea de tanteig i retracte i la definició dels terminis d’edificació
314-02533/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada de l’amiant d’edificis i 
instal·lacions
314-02534/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per a retirar l’amiant 
d’edificis i instal·lacions
314-02535/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts als ajuntaments per a la 
retirada de l’amiant d’edificis i instal·lacions
314-02536/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als treballadors de 
l’Hospital Sant Joan, de Reus, sobre llur futur laboral
314-02537/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús partidista dels comptes oficials 
d’organismes que depenen de la Generalitat
314-02538/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de mantenir i fer res-
pectar la neutralitat política dels organismes oficials que depenen de la Generalitat
314-02539/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya publicitària de la ini-
ciativa Cims per la Llibertat per mitjà dels comptes oficials d’organismes que de-
penen de la Generalitat
314-02540/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes pel que fa 
a l’ús partidista dels comptes oficials d’organismes que depenen de la Generalitat
314-02541/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb els serveis 
d’emergències francesos per la iniciativa Cims per la Llibertat
314-02542/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 82
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes per a no renovar el con-
tracte de serveis amb l’agència de qualificació Standard & Poor’s
314-02543/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació en els serveis de qua-
lificació contractats per la Generalitat de la no renovació del contracte de serveis 
amb Standard & Poor’s
314-02544/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el concurs públic d’arrendament 
de vestuari del personal del Sistema d’Emergències Mèdiques resoldrà els proble-
mes denunciats pels seus representants
314-02545/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració de les diferències 
climàtiques en el concurs públic d’arrendament del vestuari professional dels tre-
balladors del Sistema d’Emergències Mèdiques
314-02546/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el vestuari que s’arrendarà per 
al personal del Sistema d’Emergències Mèdiques el podran usar també les empre-
ses subcontractades
314-02547/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la neteja del vestuari dels treballa-
dors del Sistema d’Emergències Mèdiques
314-02548/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el vestuari professional dels tre-
balladors del Sistema d’Emergències Mèdiques complirà la normativa de seguretat
314-02549/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no pagarà 
a l’octubre l’avançament dels ajuts de la política agrària comuna del primer pilar
314-02550/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el perjudici econòmic i financer 
que comporta per al sector agrari el retard en el cobrament dels ajuts de la política 
agrària comuna
314-02551/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’explotacions que no 
rebran el 50% del primer pilar de la política agrària comuna previst per a l’octubre
314-02552/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de mesures excepcio-
nals per a poder pagar l’avançament dels ajuts de la política agrària comuna abans 
del desembre
314-02553/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de mesures extraordinàries 
per a compensar els problemes financers ocasionats pel retard en el cobrament de 
l’avançament dels ajuts de la política agrària comuna
314-02554/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de la taula sectorial 
per a donar explicacions a les organitzacions agràries
314-02555/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 89
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els actes 
culturals
310-00040/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 18, tinguda el 24.10.2018, DSPC-P 23.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tracte als 
interns de les presons
310-00041/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 18, tinguda el 24.10.2018, DSPC-P 23.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el decret 
que regula la gestió i el funcionament del servei de menjador escolar 
dels centres del Departament d’Ensenyament
310-00042/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 18, tinguda el 24.10.2018, DSPC-P 23.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques retributives dels treballadors que acompleixen activitats 
que són de titularitat de la Generalitat
310-00043/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 18, tinguda el 24.10.2018, DSPC-P 23.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la relació 
amb Aran
310-00044/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 18, tinguda el 24.10.2018, DSPC-P 23.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Reial 
decret llei 15/2018, de mesures urgents per a la transició energètica i 
la protecció dels consumidors
310-00045/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 18, tinguda el 24.10.2018, DSPC-P 23.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
instruments de protecció i gestió que aportarà la llei d’ordenació del 
litoral
310-00046/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 18, tinguda el 24.10.2018, DSPC-P 23.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la recerca
310-00047/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 18, tinguda el 24.10.2018, DSPC-P 23.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
intromissions del Govern espanyol en les decisions del Govern i el 
Parlament de Catalunya
310-00048/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 18, tinguda el 24.10.2018, DSPC-P 23.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els deu 
anys de l’Agència Tributària de Catalunya
310-00049/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 18, tinguda el 24.10.2018, DSPC-P 23.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre les llistes d’espera en l’àmbit sanitari
317-00020/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 18, tinguda el 24.10.2018, DSPC-P 23.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la convocatòria dels grups i subgrups parlamentaris a la 
Taula Permanent de Diàleg
317-00021/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 18, tinguda el 24.10.2018, DSPC-P 23.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre el Consell de la República
317-00022/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 18, tinguda el 24.10.2018, DSPC-P 23.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la presentació del projecte de llei de pressupostos per al 
2019
317-00023/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 18, tinguda el 24.10.2018, DSPC-P 23.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la deriva de la política internacional del Govern de l’Estat 
espanyol
317-00024/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 18, tinguda el 24.10.2018, DSPC-P 23.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre el Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent
317-00025/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 18, tinguda el 24.10.2018, DSPC-P 23.



BOPC 184
26 d’octubre de 2018

1.25.10. Preguntes orals en comissió 18

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
negociacions amb la direcció d’Agrolab per a facilitar el projecte de 
construcció d’un nou laboratori al Centre Integral de Mercaderies de 
Tarragona
311-00082/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 18.10.2018, DSPC-C 84.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
data en què es va conèixer la intenció d’Agrolab de traslladar la 
construcció d’un laboratori de Tarragona a Burgos i sobre les 
converses per a canviar la decisió
311-00083/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 18.10.2018, DSPC-C 84.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’existència d’un pla de treball per a oferir a Agrolab unes condicions 
per a revertir la decisió de cancel·lar l’ampliació de les seves 
instal·lacions a Tarragona
311-00084/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 18.10.2018, DSPC-C 84.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a evitar que es descartin projectes d’inversió 
existents al Camp de Tarragona
311-00085/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 18.10.2018, DSPC-C 84.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
valoració dels fets ocorreguts en un acte d’homenatge a Miguel de 
Cervantes a la Universitat de Barcelona
311-00432/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 18.10.2018, DSPC-C 84.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
identificació dels participants en els fets ocorreguts en un acte 
d’homenatge a Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona
311-00435/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 18.10.2018, DSPC-C 84.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les mesures legals previstes contra els participants en els fets 
ocorreguts en un acte d’homenatge a Miguel de Cervantes a la 
Universitat de Barcelona
311-00437/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 18.10.2018, DSPC-C 84.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a evitar fets com els ocorreguts en un acte 
d’homenatge a Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona
311-00475/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 18.10.2018, DSPC-C 84.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
gestions i els encàrrecs fets per a elaborar el conveni sectorial 
en l’àmbit de la recerca des del maig del 2016 fins avui, en el 
marc del mandat de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de 
transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna 
dels centres de recerca i els parcs científics
311-00545/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 18.10.2018, DSPC-C 84.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de reunions tingudes per a elaborar el conveni sectorial 
en l’àmbit de la recerca en el marc del mandat de la Resolució 
111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, 
coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els 
parcs científics
311-00546/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 18.10.2018, DSPC-C 84.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
resultats de les reunions i les sessions fetes per a aconseguir 
l’objectiu marcat en la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes 
de transparència, participació, coresponsabilitat i informació 
interna dels centres de recerca i els parcs científics, amb relació a 
l’elaboració del conveni sectorial en l’àmbit de la recerca
311-00547/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 18.10.2018, DSPC-C 84.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius pels quals no s’ha assolit l’objectiu marcat en la Resolució 
111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, 
coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els 
parcs científics, amb relació a l’elaboració del conveni sectorial en 
l’àmbit de la recerca
311-00548/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 18.10.2018, DSPC-C 84.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
voluntat de compliment de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes 
de transparència, participació, coresponsabilitat i informació 
interna dels centres de recerca i els parcs científics, amb relació a 
l’elaboració del conveni sectorial en l’àmbit de la recerca
311-00549/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 18.10.2018, DSPC-C 84.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
posada en marxa dels mecanismes per a elaborar el conveni sectorial 
en l’àmbit de la recerca, en compliment de la Resolució 111/XI, sobre 
els mecanismes de transparència, participació, coresponsabilitat i 
informació interna dels centres de recerca i els parcs científics
311-00550/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 18.10.2018, DSPC-C 84.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà 
d’espera per a les visites programades en els centres d’atenció 
primària del Vallès Occidental el 2017
314-00125/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-00125/12 a 
314-00127/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

L’accessibilitat a l’atenció primària està garantida en tots els equips d’atenció pri-
mària (EAP), atès que tenen a disposició dels ciutadans hores de visita diàries amb 
metges de capçalera i pediatres. Així mateix, també s’atenen les demandes urgents 
dins els horaris de funcionament dels centres.

A continuació es mostra la mitjana de temps d’espera per a visites programades 
en els equips d’atenció primària (EAP) del Vallès Occidental durant l’any 2017. En 
els equips de l’Institut Català de la Salut (ICS), aquestes dades fan referència a la 
cita prèvia, però el voltant del 57% de les visites totals són ateses el mateix dia, i per 
tant sense demora.

Equip d’atenció primària Temps mig d’espera (dies)

Barberà del Vallès 12,1

Cerdanyola del Vallès 1, Serraparera 15,5

Badia del Vallès 12,4

Cerdanyola del Vallès 2, Fontetes 18,8

Ripollet 1 11,4

La Farigola 15,5

Ripollet 2, Pinetons 11,9

Castellar del Vallès 12

Sabadell 2, Creu Alta 20,4

Sabadell 3A, Ca n’Oriach 11,6

Sabadell 3B, Cap Nord 24,8

Sabadell 5, Lepant 11,2

Sabadell 6, Creu de Barberà 14,3

Sabadell 7, Cap la Serra 5,1

Antoni Creus, Terrassa 13,7

Sabadell 1A, Centre 12

Sabadell 1B, Sant Oleguer 12,4

Sabadell 4A, Concòrdia 21,1

Sant Quirze del Vallès 9,9

Polinyà-Sentmenat 15,1

Can Rull 6

Terrassa E 19

Terrassa D Oest 6

Terrassa D Trias 8

Terrassa G 17
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Equip d’atenció primària Temps mig d’espera (dies)

Rubí 1 17

Sant Cugat 1 10

Sant Cugat 2 11

Sant Cugat 3 11

Rubí 2 Castellbisbal 8

Rubí 2 Anton Borja 18

Rubí 3, Sant Genís 15

Terrassa A, Sant Llàtzer 7,2

Terrassa F Nord 8

Terrassa F Matadepera 1

Terrassa B Est 8

A continuació es mostren les especialitats que es presten als centres d’atenció 
primària (CAP) del Vallès Occidental durant l’any 2017.

Centre Especialitats

CAP Sant Fèlix de Sabadell i 

CAP Cerdanyola-Ripollet

(L’atenció especialitzada es 

realitza de forma centralitzada 

en els CAE (Centre d’atenció 

especialitzada) i depèn de la 

Corporació Sanitària Parc Taulí 

de Sabadell)

Digestiu

Oftalmologia

Reumatologia

Dermatologia

Cardiologia

Pneumologia

Cirurgia General i Digestiva

Urologia

Neurologia

Endocrinologia

ORL

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

CAP Can Rull Reumatologia

CAP Rambla Tocoginecologia

Cardiologia

Cirurgia

Dermatologia

Digestiu

Endocrinologia

Pneumologia

Reumatologia

Traumatologia

Urologia

CAP Sud Tocoginecologia

Cardiologia

CAP Oest Cirurgia

Oftalmologia
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Centre Especialitats

CAP Rubí Tocoginecologia

Cardiologia

Cirurgia

Dermatologia

Digestiu

Endocrinologia

Neurologia

Oftalmologia

ORL

Pneumologia

Reumatologia

Traumatologia

Urologia

CAP Sant Cugat Neurologia

Traumatologia

Urologia

CAP Can Mates Tocoginecologia

Cardiologia

Digestiu

Neurologia

ORL

CAP Valldoreix Cirurgia

Dermatologia

Endocrinologia

Oftalmologia

Pneumologia

Reumatologia

CAP Sant Llàtzer Oftalmologia

Cardiologia

Pneumologia

Digestologia

Endocrinologia

Traumatologia

CAP Sant Genís Traumatologia

Dermatologia

CAP Terrassa Nord Endocrinologia

Cardiologia

Pneumologia

CAP Anton de Borja Cardiologia

Pneumologia

Digestologia

Endocrinologia

Urologia

Cirurgia

Dermatologia

Neurologia

ORL
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A tots els centres d’atenció primària hi ha l’especialitat de psiquiatria i psicolo-
gia, desenvolupades en les noves accions del 2017.

Tot i que els EAP treballen amb cita prèvia, tots estan organitzats i preparats 
per atendre la necessitat d’atenció immediata, urgent i emergent. Fora de l’horari 
ordinari, al Vallès Occidental el servei a les urgències es presta a través dels centres 
següents:

– CAP Sant Fèlix, Sabadell (CUAP).
– CAP Cerdanyola / Ripollet (CUAP).
– CAP Badia (atenció continuada).
– CAP Ca n’Oriac, Sabadell (atenció continuada).
– CAP Castellar, Castellar del Vallès (atenció continuada).
– CAP Montcada i Reixac (atenció continuada).
– CAP Rosa dels Vents, Barberà del Vallès (atenció continuada).
– CAP Barberà del Vallès (atenció continuada).
– CAP Sant Cugat 1 (atenció continuada).
– CAP Rubí 1 (atenció continuada).
– CAP Rambla Terrassa (atenció continuada).
– CAP Terrassa F/Nord (atenció continuada).
– CAP Castellbisbal (atenció continuada).

Barcelona, 11 d’octubre de 2018
La consellera de Salut
Per delegació (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre, DOGC 7717, de 2.10.2018)
La secretària general, Laura Pelay i Bargalló

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les especialitats 
dels centres d’atenció primària del Vallès Occidental el 2017
314-00126/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00125/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres d’atenció primària del Vallès Occidental que tenen servei 
d’urgències
314-00127/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00125/12.



BOPC 184
26 d’octubre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 25 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de 
l’horari del consultori de Vallbona d’Anoia
314-00141/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-00141/12 a 
314-00144/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

El Consultori Local (CL) de Vallbona d’Anoia disposa d’atenció diària de metge 
o metgessa o infermer o infermera. El Departament de Salut d’acord amb l’Institut 
Català de la Salut (ICS) no té previst tancar aquest CL.

Els pacients del CL de Vallbona d’Anoia estan assignats a l’Àrea Bàsica de Salut 
(ABS) de Capellades. El centre d’atenció primària (CAP) de capçalera, el CAP Ca-
pellades, es troba a una distància de 4 km.

El Departament de Salut garanteix l’atenció al CAP de capçalera de dilluns a 
divendres de 8 del matí a 21 hores. Els dissabtes, diumenges i festius s’atenen les 
urgències de 8 a 21 hores i al Punt d’Atenció Continuada (PAC) Hospital d’Igualada 
de dilluns a divendres de 21 a 8 hores.

L’atenció domiciliària és un servei que es presta al domicili dels pacients a tot-
hom que ho necessiti i no es pugui desplaçar. L’atenció a les urgències està garanti-
da mitjançant el PAC de Capellades i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

L’horari del consultori de Vallbona d’Anoia no s’ha vist reduït en els darrers me-
sos i, fins i tot, s’ha incrementat en un dia d’atenció.

Quan excepcionalment no s’ha pogut prestar atenció al CL de Vallbona d’Anoia, 
en tots els casos s’ha informat a la població de la localitat amb cartells informatius a 
la porta del centre. Així mateix, es va garantir l’atenció sanitària al centre d’atenció 
primària de capçalera dins l’horari més amunt esmentat.

Barcelona, 11 d’octubre de 2018
La consellera de Salut
Per delegació (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre, DOGC 7717, de 2.10.2018)
La secretària general, Laura Pelay i Bargalló

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis mèdics 
del consultori de Vallbona d’Anoia que han patit afectacions
314-00142/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00141/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per al 
consultori de Vallbona d’Anoia
314-00143/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00141/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
donada als veïns de Vallbona d’Anoia amb relació al consultori local
314-00144/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00141/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció del 
respecte a la diversitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i els 
models de família en els centres d’educació d’adults
314-00217/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-00217/12.

Us faig saber que des del Departament d’Ensenyament ens informen que en el 
marc del Pla per a la Igualtat de gènere del sistema educatiu que desplega, entre al-
tres, la Llei 11/2014 del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bise-
xuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la trans-
fòbia, des del Departament d’Ensenyament es realitzen actuacions que promouen el 
respecte a la diversitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i els diferents models 
de família en els centres de formació d’adults. Anualment, el Departament elabora 
un pla anual d’actuacions que recull totes les actuacions que realitzen les diferents 
unitats i que es valoren en la memòria anual.

Des dels centres de formació d’adults es realitzen diferents actuacions de sensibi-
lització, bones pràctiques i actuacions concretes amb motiu del 25 N, el dia contra la 
violència de gènere i el 8 de març, dia internacional de la dona treballadora, i el Dia 
Internacional de l’Educació No Sexista (21 de juny). La difusió de les actuacions i 
recursos es realitza a través dels coordinadors territorials d’adults, els referents ter-
ritorials en coeducació i a l’espai sobre coeducació en la pàgina web de l’Xtec del 
Departament d’Ensenyament http://www.xtec.cat/web/projectes/coeducacio.

També s’ofereix un pla de formació anual al professorat dels centres de forma-
ció d’adults, específica en matèria de coeducació i igualtat de gènere, amb l’objectiu 
de garantir una educació sense estereotips sexistes ni discriminacions relacionades 

http://www.xtec.cat/web/projectes/coeducacio
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amb el gènere o l’orientació afectivosexual, així com una orientació acadèmica i 
professional no sexista.

Així mateix, es promou també la incorporació de continguts curriculars de la 
perspectiva de gènere als ensenyaments d’adults:

El Decret 161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria per a les persones adultes (DOGC núm. 5496, de 02.11.2009) 
inclou entre els objectius de l’educació secundària per a les persones adultes:

– Participar en activitats de grup, relacionar-se amb altres persones, adoptar ac-
tituds de flexibilitat, solidaritat, interès i respecte i rebutjar qualsevol tipus de dis-
criminació, tot utilitzant el diàleg i l’argumentació i apartat.

– Rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus i els comportaments 
sexistes. El mateix decret també incorpora com a continguts curriculars de l’àmbit 
social.

L’article 10 d’aquest mateix decret s’estableix que en la planificació de les acti-
vitats, s’ha de preveure la diversitat de l’alumnat per al desenvolupament dels dife-
rents mòduls i ajustar, si cal, la programació prevista a les necessitats de l’alumnat.

En el Decret 213/2002, d’1 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació curricular de 
la formació bàsica de les persones adultes, s’estableix que la finalitat de la formació 
d’adults és garantir per a tothom les mateixes oportunitats de formació, tot respec-
tant la diversitat, i proporcionar aquelles habilitats i coneixements que constitueixen 
les competències bàsiques que permetin a les persones adultes desenvolupar-se de 
manera autònoma i poder escollir entre les diferents possibilitats que ofereix la so-
cietat actual.

L’article 9, del capítol 2, estableix que els ensenyaments del cicle de formació 
instrumental per a les persones adultes tenen com a finalitat que els i les alumnes 
en acabar el cicle assoleixin la capacitat, entre d’altres, de manifestar els hàbits de 
comportament cívic que afavoreixen actituds responsables en els àmbits personal i 
col·lectiu, i fomentar la igualtat de sexes, el diàleg cultural i el respecte a les diferèn-
cies generacionals i ètniques (apartat k).

Finalment, es promou la figura del referent de coeducació dins el consell esco-
lar en cada centre de formació d’adults, que té com a objectiu impulsar mesures 
educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones (d’acord amb 
l’article 126.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació) i entre les seves 
funcions s’inclouen

– Fer propostes sobre coeducació i igualtat de gènere, prevenció de violència de 
gènere i LGTBIfòbica als diferents documents organitzatius del centre PEC, NOFC, 
Projecte de convivència, PGA, i memòria anual).

– Fomentar l’aplicació de la coeducació de manera transversal al centre educatiu; 
promoure un diagnòstic al centre per a conèixer la realitat respecte al tractament de 
la igualtat de gènere, identificant discriminacions i estereotips sexistes.

– Promoure la gestió positiva de situacions de conflicte vinculades a comporta-
ments i actituds de caràcter sexista i identitat de gènere, expressió de gènere o orien-
tació afectivo-sexual.

El Departament d’Ensenyament ofereix cursos de formació als docents sobre 
«Coeducació per a les persones de referència dels consells escolars de centre».

Barcelona, 8 d’octubre de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
impulsades per a donar suport als adolescents i els joves LGBTI que 
han marxat de casa per maltractaments físics o psicològics
314-00224/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-00224/12.

Us faig saber que des de la Direcció General d’Igualtat s’ha formalitzat una xar-
xa de Serveis d’Atenció Integral presents a tot el territori de Catalunya amb referents 
LGBTI que també donen suport als adolescents i joves, activant el funcionament 
dels serveis especialitzats intersectorials de les diferents administracions (Local, 
Comarcal i de la Generalitat).

Barcelona, 3 d’Octubre de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges cedits 
pel BBVA a la Generalitat en compliment del conveni de col·laboració 
per a l’ajuda i la protecció de famílies en situació de vulnerabilitat 
social
314-01047/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-01047/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-1048/12 a 314-
01050/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

L’entitat bancària BBVA ha cedit efectivament a la Generalitat de Catalunya un 
total de 1.200 habitatges (639 disponibles i 561 amb ocupants).

En el quadre annex s’indica la territorització per municipis d’aquests habitatges.
D’aquests habitatges, un total de 122 habitatges es troben a la ciutat de Barcelo-

na, dels quals 33 es trobaven buits i 89 amb ocupant.
La destinació dels 33 habitatges que estaven disponibles és la següent:
− 4 s’han posat a disposició del Tercer Sector.
− 19 s’han lliurat a famílies provinents de la Mesa d’Emergències (MdE).
− 2 estan adjudicats mitjançant la MdE, pendents de signar contracte.
− 1 s’ha ofert recentment a l’Ajuntament perquè l’adjudiqui mitjançant la MdE.
− 5 han estat ocupats il·legalment
− 2 s’estan inspeccionant.
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En data 17 de juliol de 2018, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha requerit 
formalment a l’entitat bancària BBVA que faci efectiu el lliurament de la resta d’ha-
bitatges inclosos al 5è lot establert en el conveni de cessió d’habitatges, del qual 
s’està l’espera de resposta

La Generalitat de Catalunya posa a disposició de la Mesa d’Emergències de Bar-
celona tots els habitatges del parc públic que són recuperats i que estan disponibles.

Pel que fa a altres formes d’obtenir habitatges per a la Mesa d’Emergències, 
aquestes es van consensuar entre ambdues administracions (Generalitat de Catalu-
nya i Ajuntament de Barcelona) en la sessió del Consorci de l’Habitatge de Barcelo-
na del passat 21 de setembre, a la qual van assistir el president de la Generalitat de 
Catalunya i l’alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, 15 d’octubre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges cedits 
pel BBVA a la Mesa d’Emergència del Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona en compliment del conveni de col·laboració per a l’ajuda i 
la protecció de famílies en situació de vulnerabilitat social
314-01048/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01047/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió i el 
calendari de cessió d’habitatges en compliment del conveni de 
col·laboració per a l’ajuda i la protecció de famílies en situació de 
vulnerabilitat social entre el BBVA i la Generalitat
314-01049/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01047/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió i el 
calendari de cessió d’habitatges a la Mesa d’Emergència del 
Consorci de l’Habitatge de Barcelona en compliment del conveni de 
col·laboració per a l’ajuda i la protecció de famílies en situació de 
vulnerabilitat social entre el BBVA i la Generalitat
314-01050/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01047/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el nombre de 
centres de dia públics per a gent gran al Camp de Tarragona d’ençà 
del 2013 és suficient per a cobrir-ne la demanda existent
314-01167/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-01167/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-01168/12, 314-
01169/12 i 314-01170/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Us faig saber que per tal de cobrir al màxim les necessitats d’atenció en el servei 
de centre de dia de la gent gran al Camp de Tarragona, el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, a més dels 20 centres de titularitat pública, amplia l’oferta 
de recursos públics posant a disposició dels usuaris uns altres 32 centres amb places 
amb finançament públic amb entitats concertades i col·laboradores, i amb centres 
acreditats per acollir beneficiaris de la prestació econòmica vinculada al servei de 
centre de dia, d’acord amb el que actualment consta al Registre d’entitats, serveis 
i establiments socials. Així es duplica amb escreix l’oferta de centres amb places 
amb finançament públic. Aquest fet permet una major atenció de la demanda exis-
tent, alhora que incrementa l’oferta de places amb finançament públic i amplia en 
el territori els serveis de proximitat facilitant als usuaris romandre en el seu entorn 
habitual.

Alhora, en el marc de la funció planificadora que ha de realitzar el Departament 
de Treball, Afers socials i Famílies, respecte al servei de centre de dia de gent gran 
la Programació territorial de serveis socials especialitzats 2015-2018 presenta una 
anàlisi de la població potencialment usuària del servei, de la demanda i de l’oferta 
de recursos existents en el territori. Tot partint d’aquesta anàlisi s’identifica les zo-
nes d’actuació preferent i es presenta una projecció de places per a les diferents co-
marques de Catalunya per tal de millorar l’equilibri territorial en la distribució dels 
recursos i l’equitat en l’atenció a les persones arreu del país.

També us informo que, consultada la web de centres per a gent gran del Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies, a data 17/09/2018 consten 214 persones 
informades en llista d’accés de centre de dia per a gent gran al Camp de Tarragona 
(comarques de l’Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat 
i Tarragonès), aquestes persones no estan desateses, atès que poden gaudir d’altres 
prestacions derivades de la Llei de Dependència o del Sistema Públic de Serveis 
Socials.

Aquestes persones es distribueixen de la següent manera per comarques i per ti-
tularitat del centre on estan en llista: 
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Comarca Titularitat pública Titularitat privada Total

Alt Camp 0 7 7

Baix Camp 42 17 59

Baix Penedès 0 35 35

Conca de Barberà 7 0 7

Priorat 0 8 8

Tarragonès 12 86 98

Total 61 153 214

Pel que fa a l’atenció de la demanda de serveis residencials de gent gran, la Pro-
gramació territorial de serveis social especialitzats 2015– 2018, tot partint del prin-
cipi d’equilibri territorial ha establert unes zones d’actuació preferent (en una escala 
de quatre graus: baix, mitjà, alt, molt alt) per tal que, d’acord amb les disponibili-
tats pressupostàries s’actuï primer en aquelles zones més prioritàries. Les zones de 
prioritat més alta són aquelles que presenten una dotació de serveis i una demanda 
més descompensada en relació a la resta. En el servei de residència assistida, les co-
marques del Camp de Tarragona (Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà i Tarra-
gonès) presenten un grau de prioritat mitja i el Priorat presenta una prioritat baixa.

Barcelona, 10 d’octubre de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el nombre 
de places en centres de dia públics per a gent gran al Camp de 
Tarragona d’ençà del 2013 és suficient per a cobrir-ne la demanda 
potencial
314-01168/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01167/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds en llista d’espera per a accedir a l’atenció en un centre de 
dia al Camp de Tarragona
314-01169/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01167/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disminució de 
places públiques en residències per a la gent gran al Camp de 
Tarragona d’ençà del 2013, sobre si són suficients per a cobrir-ne la 
demanda i sobre el nombre de sol·licituds en llista d’espera
314-01170/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01167/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la congelació del 
nombre de places concertades de residències i centres de dia 
del Bages
314-01171/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18893 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-01171/12 i us faig saber que les places a la comarca del Bages són les òptimes; 
al finals de 2016 es van atorgar 40 places residencials col·laboradores i, a setembre 
de 2017, es van atorgar 14 places residencials més. La motivació per triar els llocs 
concrets, com la mateixa Ordre d’acreditació preveia, va ser la inscripció al Regis-
tre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) com a recursos de titularitat 
pública. Per tal de distribuir les poques places disponibles entre el màxim possible 
de recursos (inscrits al RESES) es va optar per optar per centres que no fossin ja 
concertats ni col·laboradors i que s’haguessin acreditat, almenys, per acollir usuaris 
amb Prestacions Econòmiques Vinculades (PEV’s).

Barcelona, 8 d’octubre de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones en llista d’espera per a fecundacions «in vitro»
314-01222/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-01222/12 a 
314-01228/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.
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A continuació es mostra la llista d’espera de fecundació in vitro a Catalunya, per 
província.

Província Dones en llista d’espera

Girona 147

Barcelona 2.648

Tarragona 267

Lleida 138

A continuació es mostra l’edat mitjana de les dones al sol·licitar la prova de fe-
cundació in vitro a Catalunya, per província.

Província Edat mitjana de dones en llista d’espera

Girona 34,4

Barcelona 35,1

Tarragona 34,4

Lleida 35,1

La mitjana d’edat de les dones que es van realitzar una tècnica de Fecundació in 
Vitro a l’any 2017 és de 36,33 anys. Actualment el Departament de Salut no disposa 
de les dades desagregades per província ni per regió sanitària.

El nombre de dones que s’han realitzat tècniques de FIV a l’any 2017 amb fi-
nançament públic és de 914. Actualment el Departament de Salut no disposa de les 
dades desagregades per província ni per regió sanitària.

Pel que fa a les dones que haguessin entrat a la llista d’espera de fecundació in 
vitro i no es van acabar realitzant la tècnica al sistema públic de salut a Catalunya, 
cal indicar que els sistemes de registre disponibles no contenen aquesta informació.

Les tarifes de l’any 2017 relatives als processos de fecundació in vitro fets als 
hospitals del sistema públic de salut a Catalunya, són les següents:

– Fertilització in vitro. Cicle FIV: 4414,41€.
– Fertilització in vitro. Criotransferències: 905,50€.
Actualment hi ha tres hospitals que realitzen FIV amb finançament públic: Fun-

dació Puigvert, Hospital Clínic Barcelona i Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Barcelona, 11 d’octubre de 2018
La consellera de Salut
Per delegació (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre, DOGC 7717, de 2.10.2018)
La secretària general, Laura Pelay i Bargalló

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana d’edat de 
les dones que sol·liciten la prova de fecundació «in vitro»
314-01223/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01222/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana d’edat de 
les dones que es fan la prova de fecundació «in vitro»
314-01224/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01222/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que s’han fet la prova de fecundació «in vitro» durant el 2017
314-01225/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01222/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones 
que havent entrat a la llista d’espera de la prova de fecundació «in 
vitro» no se la van fer per la seguretat social del 2014 ençà
314-01226/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01222/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del procés 
de fecundació «in vitro» als hospitals del sistema públic de salut
314-01227/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01222/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’hospitals que ofereixen la prova de fecundació «in vitro» pel 
sistema públic
314-01228/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01222/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors contractats en l’àmbit del programa per al foment de la 
incorporació de persones més grans de quaranta-cinc anys al mercat 
laboral en el període 2015-2017
314-01381/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18894 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-01381/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-01382/12, 314-
01383/12, 314-01384/12, 314-01385/12 i 314-01386/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Us faig saber que el número de treballadors contractats en el programa per per-
sones de més de 45 anys durant els anys 2015-2016-2017 (amb informació desglos-
sada segons la durada del contracte) són els següents: 

2015-2016 2017

Indefinits 22 30

6 mesos 87 16

12 mesos 143 30

Altres durades - 2

Total 252 78

Seguidament, trobareu l’import disposat i obligat de la partida pressupostària 
corresponent a l’esmentat programa durant els exercicis 2015-2016-2017, desglos-
sats per any: 

2015 2016 2017

259.823,23€ 1.047.555,43€ 643.941,77€
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Per altra banda, el número d’empreses acollides al programa persones més de 45 
anys durant els anys 2015-2016-2017, desglossades per any és el següent: 

2015 2016 2017

35 209 70

Alhora, el número de sol·licituds rebudes corresponents a l’esmentat programa 
durant els anys 2015-2016-2017, desglossades per any.

2015 2016 2017

86 352 113

En canvi, el número de sol·licituds corresponents a l’esmentat programa han estat 
rebutjades durant els anys 2015-2016-2017, desglossades per any.

2015 2016 2017

Sol·licituds 86 352 113

Inadmissions/desistiments 51 174 25

Total 35 178 88

Per últim us faig saber que totes les sol·licituds corresponents als anys 2015-2016-
2017 han estat totes ateses.

Barcelona, 8 d’octubre de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la 
partida pressupostària del programa per al foment de la incorporació 
de persones més grans de quaranta-cinc anys al mercat laboral del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 2015-2017
314-01382/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18894 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01381/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses 
que s’han acollit al programa per al foment de la incorporació de 
persones més grans de quaranta-cinc anys al mercat laboral del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 2015-2017
314-01383/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18894 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01381/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds rebudes pel programa per al foment de la incorporació 
de persones més grans de quaranta-cinc anys al mercat laboral del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 2015-2017
314-01384/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18894 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01381/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds rebutjades pel programa per al foment de la incorporació 
de persones més grans de quaranta-cinc anys al mercat laboral del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 2015-2017
314-01385/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18894 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01381/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds no ateses per manca de partida pressupostària pel 
programa per al foment de la incorporació de persones més grans de 
quaranta-cinc anys al mercat laboral del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya en el període 2015-2017
314-01386/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18894 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01381/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que 
impulsa per a millorar les condicions laborals dels treballadors dels 
serveis de terra de l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-01462/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18895 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-01462/12 i us faig saber que la identificació dels riscos dels llocs de treball com 
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la proposta i implantació de mesures preventives, corresponen a l’empresa i a la seva 
organització preventiva.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies assessora tècnicament a les 
empreses per a la millora de les condicions de treball des del vessant més tècnic i 
científic mitjançant l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL). Entre les 
seves funcions cal remarcar l’assistència tècnica a les empreses en matèria de segu-
retat i salut en el treball, l’organització, desenvolupament i promoció de la recerca 
per conèixer els determinants de les malalties laborals i els accidents de treball, així 
com, les mesures per prevenir-los. Una de les activitats que potencia l’ICSSL és l’ac-
tivitat formativa i tot el que fa referència a la divulgació i promoció de la seguretat 
i salut laboral, amb l’objectiu principal de sensibilitzar a la població treballadora en 
aquesta matèria.

La Direcció General de Relacions Laborals té la potestat resolutòria de les pro-
postes de sanció per infraccions en matèries laborals i, en concret, de prevenció de 
riscos laborals. Així, i des de l’any 2015 i fins l’actualitat, s’han iniciat un total de 22 
sancions en seguretat i salut laboral. 3 més durant l’any 2015, 5 l’any 2016, 8 l’any 
2017 i 6 durant l’any en curs.

Barcelona, 8 d’octubre de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública 
del president de la Generalitat durant el viatge a Washington per 
l’Smithsonian Folklife Festival
314-01796/12

Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19037 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta i per tal de donar resposta conjunta a les pre-
guntes escrites, amb número de tramitació: 314-01796/12 a 314-01803/12, ambdues 
incloses, us trameto, en document annex, la informació facilitada per l’Oficina del 
President.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 16 d’octubre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex

Resposta conjunta a les preguntes escrites, amb número de tramitació: 
314-01796/12 a 314-01803/12, ambdues incloses
En resposta a les preguntes escrites que formula l’Il·ltre. diputat, us informo que 

la comitiva del viatge del president a Washington dels passats dies 26 a 29 de juny, 
estava formada per les següents persones, que van assistir en exercici de les funcions 
que tenen encomanades.

– Director de l’Oficina del President
– Coordinador de les polítiques internacionals de la Presidència
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– Cap del Gabinet de Comunicació del President
– Director del Gabinet de Relacions Externes i Protocol
– Fotògraf oficial
– Escorta, policia - mosso d’esquadra
– Escorta, policia - mosso d’esquadra
També van assistir-hi la consellera de Cultura amb dues persones del seu equip, 

el director i el gerent de l’Institut Ramon Llull i membres del Departament d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Relacionem també el detall de 
l’agenda de la consellera de Cultura.

Referent a l’agenda a Washington, el president va assistir als següents actes i 
reunions:

26 de juny
– 18:00: Inauguració del Catalonia American Council (CAC)
– 19:00: Recepció als participants catalans al Smithsonian Folklife Festival

27 de juny
– 09:00: Visita i salutació als treballadors d’ACCIÓ
– 09:30: Trobada amb mitjans de comunicació
– 11:00: Entrevista amb l’Editorial Board del Washington Post
– 12:30: Dinar col·loqui amb The Public International law and policy group (PILPG)
– 18:30: Trobada amb les autoritats, els mecenes i promotors del Festival

28 de juny
– 10:00: Opening Ceremony Folklife Festival
– 11:15: Visita i recorregut per l’Espai Catalunya i Armènia
– 18:30: Concert Yacine & The oriental Groove

En relació amb els periodistes que van acompanyar el president, informem que 
diversos mitjans van fer la cobertura informativa dels actes, les despeses però no 
van córrer a càrrec de la Generalitat.

Els establiments hotelers en els què s’han allotjat, són aquells que complien els 
requisits de proximitat, confort i capacitat que s’adeqüen a les característiques del 
viatge.

Pel que fa als costos detallats del viatge, en aquests moments no es disposa en-
cara de tota la informació necessària per tal de verificar el total de despeses rela-
cionades amb aquest concepte. Tot i així, properament, quan es disposi d’aquesta 
informació, aquesta serà degudament publicada, com tots els viatges del Govern, en 
el Portal de la Transparència.

Finalment, annexem el detall de la informació comptable provisional de les des-
peses relacionades amb aquest concepte.

Josep Rius i Alcaraz, director

Resposta a la sol·licitud d’Informació, amb número de tramitació 320-
00626/12 sobre el viatge del president a Washington
Per part del Departament de Cultura, la relació de persones que han acompa-

nyat el Molt Hble. Sr. Joaquim Torra, president de la Generalitat de Catalunya al 
viatge a Washington que va tenir lloc del 26 al 29 de juny, en alguns dels actes són: 
la consellera de Cultura, la cap del Gabinet de la consellera, el cap de Protocol del 
Departament de Cultura, el director de l’Institut Ramon Llull i el gerent de l’Institut 
Ramon Llull. L’agenda que han portat a terme durant la seva estada a Washington 
es detalla a continuació:

Acte de benvinguda als participants del Festival, dimarts 26 de juny, 19:00h
Acte de benvinguda als participants en el Festival organitzat pel Departament de 

Cultura. L’acte té lloc a la sala The Loft, i compta amb les actuacions del grup Les 
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Anxovetes i amb un petit ball d’homenatge de l’Esbart Ciutat Comtal. Reunió a la 
National Gallery of Art, dimecres 27 de juny, 09:30h

– Visita a les Obres de Miró i Dalí a càrrec de la comissària adjunta del Depar-
tament d’Art Modern i Contemporani.

– Visita a les obres d’art contemporani americà.
– Breu explicació sobre el funcionament, objectius i missió de la Galeria.

Reunió a la Library of Congress dels Estats Units, dimecres 27 de juny, 12:00h
– 12:00 - 12:30: Explicació dels objectius i funcionament de l’American Folklife 

Center de la Biblioteca del Congrés
– 12:30 - 13:30: Presentació de les col·leccions de la Biblioteca i possibles àmbits 

de col·laboració amb Catalunya
Reunió conduïda pel cap de Recerca i Programes de l’American Folklife Center.

Reunió amb el National Endowment for the Arts, dimecres 27 de juny, 16:00h
Amb la participació de Michael Orlove (director de comunitats artístiques, ex-

posicions i obres multidisciplinars i Coordinador d’Activitats Internacionals), Ann 
Meier Baker (directora de Música i Òpera) i Amy Stolls (directora de Literatura).

Temes tractats:
– Explorar futures col·laboracions entre Barcelona/Catalunya i altres ciutats o 

estats dels Estats Units (replicar l’exemple del Sónar a Nova York, Chicago i Was-
hington DC).

– Model de la NEA per promocionar la lectura i la creació literària.
– Possibilitats d’intercanvis de residències d’artistes i autors americans i catalans.

Inauguració privada del Festival amb mecenes i promotors, dimecres 27 de juny, 18h
Acte organitzat per la Smithsonian Institution.
– 18h: Trobada protocol·lària amb el Govern d’Armènia i representants de la 

Smithsonian Institution.
– 18.30h: Inauguració privada del Festival.

Inauguració pública del Festival, dijous 28 de juny, 10:00h
Acte organitzat per la Smithsonian Institution.

Visita al Festival i als participants, dijous 28 de juny, matí
Visita al recinte del Festival i als participants catalans.

Assistència als concerts de Les Anxovetes i Yacine & The Oriental Groove, dijous 
28 de juny, tarda

Reunió amb Americans for the Arts, divendres 29 de juny, 11.00h
Amb la participació del president i CEO d’Americans for the Arts, i la coordina-

dora d’Aliances de Lideratge d’Americans for the Arts.
Temes tractats:
– Model de funcionament d’una organització sense ànim de lucre de suport a la 

cultura com Americans for the Arts.
– Estratègies de captació de fons per les arts.
– Estudi del model de finançament i mecenatge cultural dels EUA.
– Intercanvi d’experiències i bones pràctiques.

Barcelona, 7 de setembre de 2018
Montse Castellà Espuny, cap de Gabinet

Despeses del viatge de la comitiva del Departament de la Presidència
Inici viatge 26.06.2018
Fi viatge 29.06.2018
Destinació Washington
Motiu Smithsonian Folklife Festival
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Dietes i manutenció 951,89 €
Vols 24.718,90 €
Hotels 16.951,14 €
Lloguer cotxes 7.968,45 €
Desplaçaments 410,69 €
Diversos 11,98 €

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones 
que han acompanyat el president de la Generalitat en el viatge a 
Washington per l’Smithsonian Folklife Festival
314-01797/12

Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19037 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01796/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública 
dels membres del Govern que han acompanyat el president durant el 
viatge a Washington per l’Smithsonian Folklife Festival
314-01798/12

Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19037 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01796/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que 
han acompanyat el president de la Generalitat durant el viatge a 
Washington per l’Smithsonian Folklife Festival
314-01799/12

Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19037 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01796/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Washington 
per l’Smithsonian Folklife Festival en concepte de desplaçament
314-01800/12

Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19037 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01796/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Washington 
per l’Smithsonian Folklife Festival en concepte de pernoctació
314-01801/12

Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19037 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01796/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Washington 
per l’Smithsonian Folklife Festival en concepte de manutenció
314-01802/12

Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19037 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01796/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Washington 
per l’Smithsonian Folklife Festival en concepte de desplaçaments 
durant l’estada
314-01803/12

Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19037 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01796/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de comptes 
institucionals de les xarxes socials per a polemitzar políticament amb 
la tercera autoritat de Catalunya
314-01804/12

Proponent: Xavier Domènech Sampere, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19001 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta escrita, amb número de tramitació: 
314-01804/12, us trameto, en annex, la informació facilitada per la Secretaria de 
Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació.

Barcelona, 5 d’octubre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
El compte @catalangov difon el dia a dia de l’executiu català i els seus posicio-

naments polítics traduïts a l’anglès, tal i com es detalla al propi compte. Es fa segui-
ment de l’activitat del Govern i del president, així com de les entrevistes a mitjans 
internacionals o de les declaracions del president.

Antoni Molons i Garcia, secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa oficial 
del viatge del president de la Generalitat a Washington
314-01805/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19038 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta i per tal de donar resposta conjunta a les pregun-
tes escrites, amb Número de Tramitació: 314-01805/12 a 314-01810/12, ambdues 
incloses, us trameto, en document annex, la informació facilitada per l’Oficina del 
President.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 16 d’octubre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
En resposta a les preguntes escrites que formula l’Il·ltre. diputat, us informo que 

la comitiva del viatge del president a Washington dels passats dies 26 a 29 de juny, 
estava formada per les següents persones, que van assistir en exercici de les funcions 
que tenen encomanades.
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– Director de l’Oficina del President
– Coordinador de les polítiques internacionals de la Presidència
– Cap del Gabinet de Comunicació del President
– Director del Gabinet de Relacions Externes i Protocol
– Fotògraf oficial
– Escorta, policia - mosso d’esquadra
– Escorta, policia - mosso d’esquadra
També van assistir-hi la consellera de Cultura amb dues persones del seu equip, 

el director i el gerent de l’Institut Ramon Llull i membres del Departament d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Relacionem també el detall de 
l’agenda de la consellera de Cultura.

Referent a l’agenda a Washington, el president va assistir als següents actes i 
reunions:

26 de juny
– 18:00: Inauguració del Catalonia American Council (CAC)
– 19:00: Recepció als participants catalans al Smithsonian Folklife Festival

27 de juny
– 09:00: Visita i salutació als treballadors d’ACCIÓ
– 09:30: Trobada amb mitjans de comunicació
– 11:00: Entrevista amb l’Editorial Board del Washington Post
– 12:30: Dinar col·loqui amb The Public International law and policy group (PILPG)
– 18:30: Trobada amb les autoritats, els mecenes i promotors del Festival

28 de juny
– 10:00: Opening Ceremony Folklife Festival
– 11:15: Visita i recorregut per l’Espai Catalunya i Armènia
– 18:30: Concert Yacine & The oriental Groove

En relació amb els periodistes que van acompanyar el president, informem que 
diversos mitjans van fer la cobertura informativa dels actes, les despeses però no 
van córrer a càrrec de la Generalitat.

Els establiments hotelers en els què s’han allotjat, són aquells que complien els 
requisits de proximitat, confort i capacitat que s’adeqüen a les característiques del 
viatge.

Pel que fa als costos detallats del viatge, en aquests moments no es disposa en-
cara de tota la informació necessària per tal de verificar el total de despeses rela-
cionades amb aquest concepte. Tot i així, properament, quan es disposi d’aquesta 
informació, aquesta serà degudament publicada, com tots els viatges del Govern, en 
el Portal de la Transparència.

Finalment, annexem el detall de la informació comptable provisional de les des-
peses relacionades amb aquest concepte.

Josep Rius i Alcaraz, director

Despeses del viatge de la comitiva del Departament de la Presidència
Inici viatge 26.06.2018
Fi viatge 29.06.2018
Destinació Washington
Motiu Smithsonian Folklife Festival
Dietes i manutenció 951,89 €
Vols 24.718,90 €
Hotels 16.951,14 €
Lloguer cotxes 7.968,45 €
Desplaçaments 410,69 €
Diversos 11,98 €
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants 
del president de la Generalitat en el viatge a Washington
314-01806/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19038 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01805/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les despeses del 
viatge del president de la Generalitat i de les persones que l’han 
acompanyat a Washington han anat a càrrec del pressupost de la 
Generalitat
314-01807/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19038 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01805/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses del 
viatge del president de la Generalitat i de les persones que l’han 
acompanyat a Washington
314-01808/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19038 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01805/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de 
diputats del Parlament entre les persones que han acompanyat el 
president de la Generalitat en el viatge a Washington
314-01809/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19038 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01805/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els grups 
parlamentaris que han estat convidats a acompanyar el president de 
la Generalitat en el viatge a Washington
314-01810/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19038 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01805/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits 
que l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), ha tancat 
aquest estiu
314-01830/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-01830/12 a 
314-01834/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

A continuació es mostra un quadre amb el nombre de llits tancats i les dates de 
tancament el darrer estiu a l’Hospital Universitari Parc Taulí, per unitat d’hospita-
lització. Cal remarcar que a data d’avui tots aquests llits tornen a estar oberts i que 
en temporada d’estiu, si la demanda ho requereix, es poden obrir també en aquell 
període.

Unitat d’hospitalització Dates Nombre de llits

5a planta
Hospitalització quirúrgica

Del 15 de juliol
al 2 de setembre

16 llits + Unitat de Diàlisi d’aguts
Tancament de mitja planta per 
obres de rehabilitació

Del 3 de setembre
al 14 d’octubre

26 llits
Tancament de l’altra mitja planta 
per obres de rehabilitació

2a planta
Hospitalització pediàtrica

Del 15 de juliol
al 12 de setembre

6 llits

1a planta
UCI d’adults

Del 15 de juliol
al 12 de setembre

2 llits

A continuació es mostra un quadre amb els quiròfans tancats i les dates de tan-
cament el darrer estiu a l’Hospital Universitari Parc Taulí, per àrea. Cal indicar que 
a data d’avui tots aquests quiròfans tornen a estar oberts.

Àrea Dates Nombre de quiròfans

Bloc quirúrgic central Del 16 de juliol
al 16 de setembre

2 quiròfans matí
3 quiròfans tarda

Centre quirúrgic ambulatori Del 6 al 31 d’agost 4 quiròfans
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No hi ha hagut reducció de la plantilla estructural en cap dispositiu. No s’ha fet 
contractació per cobertura del període esmentat en els àmbits que s’han tancat.

El tancament de la 5a planta de l’Hospital s’ha dut a terme per poder executar 
obres de millora que eren imprescindibles. D’altra banda, hi ha hagut una disminu-
ció de demanda d’urgències durant el mes d’agost i el tancament d’aquesta planta 
en cap cas ha significat retard en la resposta a pacients quirúrgics que requerissin 
ingrés.

Durant el mes de juliol, s’han produït 9 trasllats a l’Hospital Universitari Gene-
ral de Catalunya de malalts amb patologia mèdica (no quirúrgica) que s’han derivat 
des de l’Àrea d’Urgències.

Durant el mes d’agost, s’han produït 27 trasllats a l’Hospital Universitari General 
de Catalunya de malalts mèdics. D’aquest total, 17 malalts es van traslladar durant 
la 2a setmana d’agost coincidint amb l’onada de calor.

Barcelona, 15 d’octubre de 2018
La consellera de Salut
Per delegació (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre, DOGC 7717, de 2.10.2018)
La secretària general, Laura Pelay i Bargalló

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sales d’operacions que l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès 
Occidental), ha tancat aquest estiu
314-01831/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01830/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla d’acció de 
reducció de plantilles, d’horaris i d’activitats de l’Hospital Parc Taulí, 
de Sabadell (Vallès Occidental), per a aquest estiu
314-01832/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01830/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les repercussions 
del tancament de llits a l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès 
Occidental), per als ciutadans
314-01833/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01830/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
derivacions des de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès 
Occidental), a altres hospitals pel tancament de llits i sales 
d’operacions
314-01834/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01830/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació d’una 
proposta de finançament del Consell General d’Aran
314-01845/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19039 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb número 
de tramitació: 314-01845/12 i 314-01848/12, ambdues incloses, us trameto, en do-
cument annex, la informació facilitada per la Secretaria d’Administracions Locals i 
de Relacions amb l’Aran.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 16 d’octubre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
El passat dia 24 de juliol es va celebrar una reunió entre la Hble. Consellera de 

Presidència i el Mgfc. Síndic de l’Aran que va servir, entre d’altres, per reprendre les 
relacions entre les dues institucions després de la paralització que ha sofert la Gene-
ralitat com a conseqüència de l’aplicació de l’article 155. Properament es concretarà 
la data de la propera la Comissió Bilateral Govern de la Generalitat de Catalunya / 
Consell Generau d’Aran on es tractarà el tema del model de finançament segons el 
que preveu la Llei 1/2015 del Règim Especial d’Aran.

En aquest cas, es preveu acordar un calendari de reunions monogràfiques per 
tal d’estudiar, negociar i establir la idoneïtat d’un model de finançament per al seu 
autogovern.

Miquel Àngel Escobar Gutiérrez, secretari
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació d’una 
proposta de sistema electoral per a la Vall d’Aran
314-01848/12

Proponent: David Pérez Ibáñez, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19039 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01845/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de l’expressió 
«Espanya profunda» en un informatiu de Televisió de Catalunya el 5 
de juliol
314-02024/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta escrita, amb número de tramitació: 
314-02024/12, us trameto, en annex, la informació facilitada per la Secretaria de 
Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació.

Barcelona, 16 d’octubre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) és l’ens públic que 

gestiona els mitjans de comunicació audiovisual de la Generalitat de Catalunya, els 
canals de Televisió de Catalunya i el grup d’emissores de Catalunya Ràdio, a més 
dels continguts digitals generats per aquests mitjans.

La CCMA actua amb plena autonomia funcional respecte de l’Administració a la 
qual està adscrita, en els termes establerts en les lleis 22/2005 i la 11/2007.

Antoni Molons i Garcia, secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
públiques, concertades i col·laborades de residència per a la gent 
gran a la província de Barcelona
314-02036/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-02036/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-02037/12, 314-
02038/12 i 314-02039/12.

Fascicle segon
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Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

A la taula següent hi trobareu el total de places residencials de gent gran que de-
maneu a les preguntes abans esmentades: 

Concertades Col·laboradores Pròpies Total finançament públic

Barcelona 6.011 11.098 3.238 20.347

Tarragona 1.414 1.831 810 4.055

Lleida 657 1.424 592 2.673

Girona 599 1.948 518 3.065

8.681 16.301 5.158 30.140

Pel que fa al temps mig de d’espera per poder accedir a una plaça residencial per 
a gent gran, d’acord amb el sistema actual d’adjudicació de recursos, cal tenir pre-
sent que depèn de diversos factors, com el territori, el fet de ser home o dona, o el 
moviment de baixes d’un centre en concret.

D’altra banda, les persones poden optar a triar el centre on volen ser atesos, sen-
se que en cap cas es pugui obligar una persona a ingressar en un centre que no vol. 
De tota manera, en cas de necessitat d’ingrés immediat, aquest cas s’avalua mitjan-
çant el sistema establert davant una urgència social i la persona pot ingressar en un 
equipament on no hi hagi llista d’accés, i romandre en una altra llista a l’espera del 
centre on desitgi ingressar.

Barcelona, 10 d’octubre de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
públiques, concertades i col·laborades de residència per a la gent 
gran a la província de Tarragona
314-02037/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02036/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
públiques, concertades i col·laborades de residència per a la gent 
gran a la província de Lleida
314-02038/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02036/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
públiques, concertades i col·laborades de residència per a la gent 
gran a la província de Girona
314-02039/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02036/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
reforçar l’equip educatiu del Centre Residencial d’Educació Intensiva 
Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
314-02070/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-02070/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-02071/12, 314-
02072/12 i 314-02073/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Us faig saber que en cap moment hi va haver cap incident que pogués ser con-
siderat com un amotinament al CREI de Can Rubió d’Esparreguera. Els fets ocor-
reguts formen part d’una dinàmica, relativament habitual a aquest tipus d’equipa-
ments, en els quals i fruit de la convivència entre menors (alguns dels quals han 
patit i pateixen situacions molt problemàtiques a nivell biogràfic) es poden produir 
situacions conflictives davant de les que, els professionals i responsables dels cen-
tres, posen en marxa els protocols adients. Així doncs, en tot moment es va garan-
tir la seguretat i el benestar dels menors i els professionals que conviuen al centre.

La tipologia d’adolescents ingressats al CREI Can Rubió pot propiciar baralles 
entre els adolescents. I això és el que s’ha donat en aquest centre, com es pot donar 
en qualsevol dels centres de les mateixes característiques. Es tracta d’adolescents 
que presenten transtorns de conducta diagnosticats que requereixen d’un sistema 
d’educació intensiva, és a dir, d’un abordatge socioeducatiu i terapèutic.

A Can Rubió, com en qualsevol altre CREI, hi ha establertes un seguit de mesu-
res excepcionals i de control, a fi de garantir no només la seguretat del mateix ado-
lescent, sinó la dels altres.

Les mesures educatives adoptades, són aquelles que preveu la Llei 14/2010, de 
27 de maig, dels drets i de les oportunitats de la infància i l’adolescència. Les mesu-
res educatives correctores aplicades, en incomplir els deures de la convivència són:

a) Amonestació.
b) Privació d’activitats quotidianes d’oci, esportives o de caràcter lúdic, tant si 

són diàries, de cap de setmana o especials, o limitació horària o d’incentius, per un 
període màxim de quinze dies.
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c) Realització d’activitats d’interès per a la col·lectivitat en el mateix centre, per 
un període màxim de quinze dies.

I les mesures educatives correctores aplicades en cas d’incompliments greument 
perjudicials per a la convivència, per part de la persona que té la guarda de l’infant 
o adolescent són:

a) Realització d’activitats d’interès per a la col·lectivitat en el mateix centre, per 
un període màxim d’un mes.

b) Privació d’activitats quotidianes d’oci, esportives o de caràcter lúdic, tant si 
són diàries, de cap de setmana com especials, o limitació horària o d’incentius, per 
un període màxim d’un mes.

c) Separació del grup amb privació o limitació d’incentius per un període màxim 
de tres dies.

Les mesures educatives correctores han de tenir un contingut i una funció fona-
mentalment educatius. No es poden aplicar mesures correctores que impliquin di-
rectament o indirectament càstigs corporals, privació de l’alimentació, privació del 
dret de visita de la família (acordades judicialment), privació del dret a l’educació 
obligatòria i d’assistència al centre escolar, o que atemptin contra la dignitat de l’in-
fant o l’adolescent.

L’aplicació de les mesures correspon a l’educador o educadora que té al seu càr-
rec l’infant o l’adolescent, si es tracta d’una actuació educativa que s’aplica com a 
resposta a incompliments de deures de la convivència.

L’aplicació de les mesures correctores com a resposta a incompliments de deures 
greument perjudicials per a la convivència l’ha de resoldre el director del centre mit-
jançant la instrucció d’expedient disciplinari, en la qual s’ha de nomenar un instruc-
tor o instructora. En tots els casos s’ha de donar audiència a l’infractor o infractora.

L’objectiu prioritari del CREI Can Rubió es desenvolupar una intervenció edu-
cativa, per aconseguir que els estímuls dels educadors siguin l’eina que possibiliti, 
a partir de la pròpia individualitat del jove, construir una nova vinculació social.

Aquesta intervenció es construeix des d’un acompanyament i vincle que vol es-
devenir segur. Es considera a l’adolescent com el protagonista de la seva vida, au-
tònom i amb responsabilitat. La intervenció educativa està basada en valors i nor-
mes, on te rellevància l’educació emocional. El desenvolupament d’aquesta tasca es 
un procés metodològic consensuat, fonamentat en un acompanyament que orienta 
al adolescent a trobar un lloc propi a la societat, amb autonomia, responsabilitat i 
valors. Conseqüentment, s’incideix en les condicions que es posen a l’abast de cada 
adolescent que resideix al CREI, per a que tingui reservat un temps, un espai i els 
recursos necessaris, com a subjecte que és, de l’educació.

En el projecte de Can Rubió, s’inclouen diversos programes de treball que volen 
esdevenir una proposta i resposta a les diferents característiques i necessitats dels 
adolescents. Hi ha un model d’actuació, així com uns objectius educatius, amb la fi-
nalitat de desenvolupar una acció educativa intensiva que afavoreixi una transició a 
la vida adulta d’aquest adolescents, amb responsabilitat i valors, dins de les pròpies 
característiques individuals.

Per altra banda, també us informo que des de la DGAIA tenim la intenció de 
seguir reforçant els equips dels centres per intentar millorar la seva qualitat laboral 
perquè puguin desenvolupar la seva tasca en condicions òptimes. El reforç que plan-
tegem, però, es farà d’acord i consensuant-lo amb l’equip educatiu a través de for-
mació especialitzada pels professionals, intercanvi d’experiències, acompanyaments 
i bones praxis, adequació d’espais... Alhora, també us informo que l’equip de segu-
retat és l’òptim seguint les necessitats de l’equipament; tot i així, estarem amatents a 
les opinions i propostes dels professionals per a revisar actuacions futures.
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El CREI Can Rubió compta amb el següent personal:
– 1 director
– 1 subdirector
– 1 administrador
– 23 educadors/es
– 2 monitors de formació professional
– 3 mestre d’aula
– 3 conductors
– 6 netejadores (gestió empresa externa)
– 4 cuineres (gestió empresa externa)
– 6 persones de seguretat (gestió empresa externa)
– 2 mantenidors (gestió empresa externa)

Barcelona, 8 d’octubre de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incrementar el personal de seguretat del Centre Residencial 
d’Educació Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
314-02071/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02070/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal del 
Centre Residencial d’Educació Intensiva Can Rubió, d’Esparreguera 
(Baix Llobregat)
314-02072/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02070/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les situacions 
d’amotinament al Centre Residencial d’Educació Intensiva Can Rubió, 
d’Esparreguera (Baix Llobregat), el 2017 i el 2018
314-02073/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02070/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
empreses contra la tuberculosi bovina
314-02077/12

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02077/12 us in-
formo del següent:

Actualment, només hi ha presència de tuberculosi en animals bovins a les co-
marques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell i Pla de l’Estany. A dia d’avui, 
hi ha 8 casos (i no 10 com s’assenyala en la pregunta) de tuberculosi que han estat 
confirmats.

Per evitar la propagació de la malaltia, el DARP ha engegat un programa pilot 
de sanejament que ha posat en marxa una sèrie de mesures amb la finalitat d’evitar 
el contagi entre els ramats i la fauna salvatge.

Pel que fa els ramats, s’ha procedit a implementar els protocols de seguiment ve-
terinari i sanejament de les explotacions. Això significa que tots els ramats de boví 
han estat monitoritzats de forma estreta. Aquesta forma d’actuar ha donat resultats 
molt bons en la gestió d’altres brots en anys anteriors, raó per la qual Catalunya es 
manté en nivells mínims de prevalença de tuberculosi bovina (normalment inferiors 
a l’1%), molt més baixos que els que es presenten en altres indrets de l’Estat.

Les explotacions que han donat positiu procedeixen d’una única pastura en un 
sector entre els municipis de Soriguera i de les Valls d’Aguilar. És possible que la in-
fecció d’aquests animals es produís a l’estiu amb altres pastures. No obstant això, en 
alguna de les explotacions, aquesta circumstància no es va produir, la qual cosa fa 
sospitar que la fauna salvatge és la responsable de l’aparició de la tuberculosi bovina 
entre aquestes explotacions ramaderes. Tot i ser l’escenari més probable, en no trac-
tar-se d’explotacions completament aïllades, no es pot afirmar de forma concloent.

Per altra banda, dins del Pla pilot esmentat, el DARP manté desplegat el Pla de 
vigilància sanitària de la fauna salvatge, el qual inclou les espècies cinegètiques. Tot 
el territori de Catalunya és mostrejat per a totes les espècies d’ungulats salvatges, 
clarament per sobre de les obligacions imposades per la UE i l’Estat espanyol.

Per a determinar quins animals salvatges estan afectats es realitzen diferents 
tipus d’analítiques, amb objectius, precisió i fiabilitat diferents. Durant el 2017 es 
van analitzar 186 mostres. El 2018 el DARP ha realitzat 678 anàlisis de mostres 
procedents d’aquestes espècies d’ungulats salvatges a les tres comarques afectades 
(més del que s’analitzava fa tres anys al conjunt de tota Catalunya): 471 analítiques 
relatives a la recerca d’animals seropositius i 207 de teixits a la recerca del bacteri.

Per tant, des del DARP, a través del Pla pilot esmentat i l’anàlisi dels resultats 
obtinguts, s’està duent a terme la feina necessària per aconseguir el control fefaent i 
l’erradicació d’aquest brot de tuberculosi bovina.

Barcelona, 16 d’octubre de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per 
a avaluar la presència de plom en l’aigua de la xarxa pública de Sucs 
(Segrià)
314-02174/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-02174/12 a 
314-02178/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

Arran de la denuncia presentada per la Plataforma per la renovació de les con-
duccions d’aigües de Sucs al Servei Regional del Departament de Salut, s’han dut a 
terme actuacions de vigilància a la xarxa de distribució d’aigua de consum humà de 
Sucs, consistents en el següent:

– Donar a conèixer els fets denunciats a l’Ajuntament de Lleida i a la companyia 
gestora Aqualia i valorar la situació d’incompliment.

– Realitzar la recollida de mostres d’aigua d’alguns espais públic i analitzar el 
nivell de plom.

– Instar a l’Ajuntament de Lleida i la companyia gestora Aqualia a realitzar un 
estudi avalat i supervisat pel Departament de Salut sobre l’existència de plom en els 
diferents elements de la xarxa. L’estudi se centra en localitzar visualment els punts 
de la xarxa on existeixi canonades de plom i fer les analítiques de plom en l’aigua 
de tots els punts on s’hagi comprovat la presencia d’elements de dit material. Es 
conclou que majoritàriament la xarxa de Sucs no te canonades de material de plom 
excepte en algunes escomeses.

– Instar a tancar de manera immediata una font pública on els nivells de plom 
analitzat era superior al límit paramètric fixa’t per la normativa vigent.

– Instar a canviar tots els elements de plom existents en la distribució de l’aigua 
de consum humà, prioritzant les escomeses on els nivells de plom en aigua analitza-
da eren superiors el límit normatiu.

El Departament de Salut, a traves dels proveïdors sanitaris, fa el diagnòstic i 
tractament dels casos de càncer i fins aquest moment no s’ha registrat cap agrupació 
de casos. Per aquest motiu, no està previst procedir a fer analítiques sanguínies entre 
les persones del veïnatge.

Barcelona, 11 d’octubre de 2018
La consellera de Salut
Per delegació (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre, DOGC 7717, de 2.10.2018)
La secretària general, Laura Pelay i Bargalló
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies 
que poden passar entre la detecció d’aigua no potable i el tall del 
subministrament en aquell punt
314-02175/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02174/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si farà un estudi de 
la incidència de càncer a Sucs (Segrià)
314-02176/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02174/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si farà anàlisis de 
sang per a saber la mesura en què els habitants de Sucs (Segrià) 
poden estar contaminats per plom
314-02177/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02174/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport als 
habitants de Sucs (Segrià) si es confirmés l’afectació en la salut 
per la presència de plom en l’aigua i per la no renovació de les 
infraestructures bàsiques
314-02178/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02174/12.
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris utilitzats per a difondre informació 
sobre la retribució dels col·laboradors
322-00032/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.10.2018, DSPC-C 85.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la pluralitat de les audiències dels mitjans de la 
Corporació
322-00033/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.10.2018, DSPC-C 85.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la situació en què es troba actualment el 
contracte programa
322-00034/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.10.2018, DSPC-C 85.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el pluralisme a Catalunya Ràdio i a la resta 
d’emissores de la Corporació
322-00035/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.10.2018, DSPC-C 85.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el pluralisme a TV3 i a la resta de canals de 
televisió de la Corporació
322-00036/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.10.2018, DSPC-C 85.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
amb relació al compliment de les missions de servei públic dels 
mitjans de la Corporació
322-00037/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.10.2018, DSPC-C 85.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el compromís de la Corporació per al compliment 
de les trenta-cinc hores setmanals dels treballadors dels mitjans 
públics
322-00038/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.10.2018, DSPC-C 85.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la reivindicació del personal de la Corporació de 
recuperar les trenta-cinc hores de jornada laboral
322-00039/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.10.2018, DSPC-C 85.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la negociació del conveni dels treballadors de 
l’Agència Catalana de Notícies
322-00040/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.10.2018, DSPC-C 85.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el concurs de presentació de projectes per al 
canal 33 i l’impuls de nous continguts per a aquest canal
322-00041/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.10.2018, DSPC-C 85.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’estratègia de promoció de Catalunya Ràdio a la 
televisió
322-00042/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.10.2018, DSPC-C 85.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els criteris emprats per a seleccionar 
les entrevistes als mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
322-00044/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.10.2018, DSPC-C 85.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris utilitzats per a establir els gentilicis de 
les persones que són notícia
323-00046/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.10.2018, DSPC-C 85.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura de la manifestació de la Festa 
Nacional
323-00047/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.10.2018, DSPC-C 85.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els programes especials amb motiu de l’1 
d’octubre de 2018
323-00048/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.10.2018, DSPC-C 85.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els insults i intents d’agressió a periodistes de TV3 
durant la manifestació del 12 d’octubre de 2018 a Barcelona i sobre 
els criteris de transmissió de manifestacions
323-00050/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.10.2018, DSPC-C 85.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la diversitat de temàtiques informatives en el 
darrer informe de pluralitat del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
323-00051/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.10.2018, DSPC-C 85.
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la cobertura del Concurs de 
Castells de Tarragona del 7 d’octubre de 2018 i els criteris per a la 
transmissió de trobades castelleres
323-00052/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.10.2018, DSPC-C 85.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el finançament de l’emissora 
iCat i els seus plans de futur
323-00053/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.10.2018, DSPC-C 85.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura informativa de l’acord per a destinar 
el 30% dels pisos nous a habitatge protegit
323-00054/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.10.2018, DSPC-C 85.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els plans per a revertir la situació del canal Super3
323-00055/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.10.2018, DSPC-C 85.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la producció dels nous programes musicals
323-00056/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.10.2018, DSPC-C 85.
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el balanç de la col·laboració 
de Catalunya Música amb la Unió Europea de Radiodifusió
323-00057/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.10.2018, DSPC-C 85.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre les novetats a la graella de 
l’emissora i les previsions en la commemoració del trenta-cinquè 
aniversari de la cadena
323-00058/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 19.10.2018, DSPC-C 85.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

2.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el pluralisme dels mitjans de comunicació públics
322-00043/12

RETIRADA

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el dia 19.10.2018, DSPC-C 85.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els actes 
culturals
310-00040/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 19415 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.10.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 164 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea respuesta oralmente en el Pleno.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Sobre los actos culturales en Cataluña.

Palacio del Parlamento, 22 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tracte als 
interns de les presons
310-00041/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 19416 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.10.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 164 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea respuesta oralmente en el Pleno.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Sobre el trato dispensado a los internos en las cárceles catalanas.

Palacio del Parlamento, 22 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el decret 
que regula la gestió i el funcionament del servei de menjador escolar 
dels centres del Departament d’Ensenyament
310-00042/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 19417 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.10.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.



BOPC 184
26 d’octubre de 2018

3.25.05. Preguntes orals en el Ple 65 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el Decret pel qual es regula la gestió i el funcionament del servei de 

menjador escolar dels centres educatius públics de titularitat del Departament d’En-
senyament.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques retributives dels treballadors que acompleixen activitats 
que són de titularitat de la Generalitat
310-00043/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL 

SP CUP-CC

Reg. 19419 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.10.2018

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presen-
ten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Sobre polítiques retributives de les treballadores que desenvolupen activitats 

titularitat de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la relació 
amb Aran
310-00044/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 19421 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.10.2018

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació del Govern de la Generalitat amb l’Aran?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Reial 
decret llei 15/2018, de mesures urgents per a la transició energètica i 
la protecció dels consumidors
310-00045/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 19422 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.10.2018

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació el Real Decret-llei 15/2018, de 5 

d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consu-
midors, del Govern Espanyol?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
instruments de protecció i gestió que aportarà la llei d’ordenació del 
litoral
310-00046/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 19423 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.10.2018

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins instruments aportarà la llei d’Ordenació del litoral per a la protecció i 

gestió d’aquest àmbit?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la recerca
310-00047/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 19424 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.10.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment en el Ple.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la recerca?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
intromissions del Govern espanyol en les decisions del Govern i el 
Parlament de Catalunya
310-00048/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 19429 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.10.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la posició del Govern en relació a les intromissions del Govern espa-

nyol a les decisions del Govern i el Parlament de Catalunya?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els deu 
anys de l’Agència Tributària de Catalunya
310-00049/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 19430 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.10.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la valoració que fa el Govern de la Generalitat dels deu anys d’exis-

tència de l’Agència Tributària de Catalunya?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00020/12

ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 19000 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.10.2018

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la Generalitat de la situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00021/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 19253 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.10.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, 
formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui res-
posta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Molt Honorable President de la Generalitat en rela-

ció amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00022/12

ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 19255 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.10.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què opina el Molt Honorable President de la Generalitat de l’actual situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00023/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 19418 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.10.2018

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del president de la Generalitat amb relació a l’actual situació 

política?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00024/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 19420 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.10.2018

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en relació als darrers esdeve-

niments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00025/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 19428 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.10.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el president de la Generalitat dels darrers esdeveniments 

polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a aturar l’esfondrament de la muralla medieval 
de Torà i restaurar-la
311-00623/12

ANUNCI: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, DEL GP CATECP

Reg. 18420 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 18.10.2018

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

De l’antic clos semicircular del castell de Torà, a la Segarra, documentat des 
d’inicis del segle xi, només resten traces de la muralla que protegia les cases cons-
truïdes a banda i banda dels dos carrers principals, així com diversos portals d’accés 
a la vila closa. La muralla està catalogada com a BCIN i té el seu tros més significa-
tiu al peu de l’església parroquial de Sant Gil, essent propietat del Bisbat de Solsona.

L’Ajuntament del municipi ha anat realitzant al llarg dels anys diverses obres de 
conservació de la muralla, però la matinada del passat dia 22 de setembre, un tram 
de set metres de llarg, situat a l’antic cementiri del poble i al nord de l’antic nucli 
medieval, va patir una greu ensulsiada. L’enderroc va afectar el carrer Llanera i va 
deixar al descobert diverses restes humanes, provinents del cementiri abandonat des 
del segle xix.

L’alcalde de Torà ha manifestat la voluntat del consistori de reparar els danys, 
però afirmant que el municipi no disposa de suficients fons propis per assumir-ho, 
per la qual cosa resulta imprescindible la col·laboració, tant del Bisbat de Solsona 
(propietari del tram de muralla esfondrat) com de la Generalitat de Catalunya.

Cal fer esment que Torà és un municipi amb gran projecció turística, amb diver-
sos serveis d’allotjament i restauració, i té una intensa vida cultural, bona part d’ella 
vinculada al descobriment del patrimoni històric i natural (l’Associació de Patrimo-
ni Artístic i Cultural de Torà és una de les pioneres de la Segarra en la difusió i pro-
tecció del patrimoni). Monuments com la torre de Vallferosa, el monestir de Cellers 
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o el mateix nucli medieval de Torà, el fan un referent patrimonial de primer ordre 
de la Catalunya central.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures té previstes el Govern de la Generalitat per fer efectiva l’atu-

rada de la ruïna de la muralla medieval de Torà i encarar una consolidació i restau-
ració definitives que permetin la seva posada en valor?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a desviar el trànsit de la carretera B-500 fora del centre 
urbà de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)
311-00624/12

ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 18471 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 17.10.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori
Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures té previstes el Govern per tal de desviar el trànsit de l’actual 

carretera B-500 fora del centre urbà de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental) 
des del PK 9,8 fins al PK 12,8?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les raons per les quals la consellera de Cultura no va assistir al 
lliurament del premi Planeta 2018
311-00625/12

ANUNCI: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 19013 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 18.10.2018

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per quines raons l’Honorable Consellera de Cultura, Sra. Laura Borràs, va de-

cidir no assistir a l’entrega del Premi Planeta 2018 el passat 15 d’octubre, tot i haver 
confirmat la seva presència en un primer moment?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
raons per les quals es va introduir publicitat sobre l’activitat «Cims 
per la llibertat» en la informació de les xarxes socials del Meteocat el 
13 d’octubre de 2018
311-00626/12

ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 19014 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 17.10.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori
Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les raons per les quals, en la informació meteorològica de les xar-

xes socials del Meteocat –organisme de la Generalitat de Catalunya– del dia 13 
d’octubre de 2018, es va introduir publicitat partidista sobre l’activitat «Cims per la 
llibertat»?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el 
conseller de Territori va autoritzar publicitat sobre l’activitat «Cims 
per la llibertat» en la informació de les xarxes socials del Meteocat el 
13 d’octubre de 2018
311-00627/12

ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 19015 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 17.10.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori
Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Va autoritzar el conseller de Territori, departament del qual depèn el Meteocat, 

la introducció de publicitat partidista sobre l’activitat «Cims per la llibertat»?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el 
conseller de Territori autoritzarà publicitat de qualsevol acte públic a 
partir d’ara
311-00628/12

ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 19016 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 17.10.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori
Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Autoritzarà el conseller a partir d’ara que en les xarxes socials del Meteocat 

es faci publicitat de qualsevol acte públic organitzat per entitats cíviques, socials o 
polítiques, sigui quina sigui l’activitat que s’organitzi?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
criteris del Meteocat per a introduir publicitat en els seus missatges 
a les xarxes socials
311-00629/12

ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 19017 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 17.10.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori
Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els criteris que utilitza el Meteocat per a introduir publicitat en els 

seus missatges a les xarxes socials?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
el Meteocat patrocina activitats socials o polítiques o ha inclòs 
informació meteorològica en altres actes socials o polítics
311-00630/12

ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 19018 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 17.10.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori
Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
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presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha decidit el Meteocat esponsoritzar altres activitats de tipus social o polític, 

o n’ha informat sobre la meteorologia relativa a d’altres actes i manifestacions cívi-
ques, socials o polítiques?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
continuació del Pla director urbanístic Gran Via - Llobregat
311-00637/12

ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 19137 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 17.10.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern de la Generalitat tirar endavant el PDU de l’Hospitalet - 

Gran Via malgrat la manca de consens metropolità, polític i social?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del 
Pla general metropolità per a l’obtenció d’habitatge de protecció 
pública al sòl urbà de Barcelona
314-02527/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 18811 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació a la Modificació del PGM per a l’obtenció d’habitatge de protecció 
pública al sòl urbà consolidat de Barcelona, que es va aprovar provisionalment en 
el Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona del passat dia 28 de 
setembre de 2018, i que preveu obligar als promotors privats que destinin a habitatge 
protegit el 30% del sostre en edificis d’habitatges de més de 600m2 d’edificabilitat, 
interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat vers la modificació 
del PGM?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació 
de l’expedient de modificació del Pla general metropolità per a 
l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà de Barcelona
314-02528/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 18812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació a la Modificació del PGM per a l’obtenció d’habitatge de protecció 
pública al sòl urbà consolidat de Barcelona, que es va aprovar provisionalment en 
el Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona del passat dia 28 de 
setembre de 2018, i que preveu obligar als promotors privats que destinin a habitatge 
protegit el 30% del sostre en edificis d’habitatges de més de 600m2 d’edificabilitat, 
interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin estat de tramitació es troba aquest expedient?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
resolució de l’expedient de modificació del Pla general metropolità 
per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà de 
Barcelona
314-02529/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 18813 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació a la Modificació del PGM per a l’obtenció d’habitatge de protecció 
pública al sòl urbà consolidat de Barcelona, que es va aprovar provisionalment en 
el Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona del passat dia 28 de 
setembre de 2018, i que preveu obligar als promotors privats que destinin a habitatge 
protegit el 30% del sostre en edificis d’habitatges de més de 600 m2 d’edificabilitat, 
interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quan està previst que el Govern de la Generalitat tingui la resolució d’aquest 
expedient?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació 
del Pla general metropolità per a la declaració d’àrea de tanteig i 
retracte a Barcelona i la definició dels terminis d’edificació
314-02530/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 18814 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació a la Modificació del PGM per a la declaració d’Àrea de Tanteig i re-
tracte a la ciutat de Barcelona i definició dels terminis d’edificació, que es va aprovar 
provisionalment en el Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona 
del passat dia 28 de setembre de 2018, interessa saber a aquest diputat i al seu grup 
parlamentari: 

– Quin és el capteniment del Govern?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació 
de l’expedient de modificació del Pla general metropolità per a la 
declaració d’àrea de tanteig i retracte a Barcelona i la definició dels 
terminis d’edificació
314-02531/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 18815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació a la Modificació del PGM per a la declaració d’Àrea de Tanteig i re-
tracte a la ciutat de Barcelona i definició dels terminis d’edificació, que es va aprovar 
provisionalment en el Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona 
del passat dia 28 de setembre de 2018, interessa saber a aquest diputat i al seu grup 
parlamentari: 

– En quin estat de tramitació es troba aquest expedient?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
resolució de l’expedient de modificació del Pla general metropolità 
per a la declaració d’àrea de tanteig i retracte a Barcelona i la 
definició dels terminis d’edificació
314-02532/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 18816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació a la Modificació del PGM per a la declaració d’Àrea de Tanteig i re-
tracte a la ciutat de Barcelona i definició dels terminis d’edificació, que es va aprovar 
provisionalment en el Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona 
del passat dia 28 de setembre de 2018, interessa saber a aquest diputat i al seu grup 
parlamentari: 

– Quan està previst que el Govern de la Generalitat tingui la resolució d’aquest 
expedient?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’estendre les mesures per a l’obtenció d’habitatge de protecció 
pública al sòl urbà i per a la declaració d’àrea de tanteig i retracte i 
la definició dels terminis d’edificació
314-02533/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 18817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació a la Modificació del PGM per a l’obtenció d’habitatge de protecció 
pública al sòl urbà consolidat de Barcelona, que es va aprovar provisionalment en 
el Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona del passat dia 28 de 
setembre de 2018, i a la Modificació del PGM per a la declaració d’Àrea de Tanteig i 
retracte a la ciutat de Barcelona i definició dels terminis d’edificació, interessa saber 
a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Té previst el Govern estendre aquestes dues mesures a altres parts del territori? 
En cas afirmatiu, a on està previst estendre aquestes dues mesures?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada de 
l’amiant d’edificis i instal·lacions
314-02534/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 18972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Disposa el govern d’una estratègia per a la retirada de l’amiant d’edificis i 

instal·lacions per complir amb l’objectiu fixat per la Unió Europea d’eliminació al 
2028?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per a 
retirar l’amiant d’edificis i instal·lacions
314-02535/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 18973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins protocols d’actuació ha elaborat el Govern per a retirar l’amiant?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts als 
ajuntaments per a la retirada de l’amiant d’edificis i instal·lacions
314-02536/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 18974 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quins recursos té previst destinar el Govern d’ajuts als municipis per a la reti-
rada de l’amiant?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als 
treballadors de l’Hospital Sant Joan, de Reus, sobre llur futur laboral
314-02537/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 19090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’hospital Sant Joan de Reus
Els treballadors de l’hospital, que són els que estan aguantant les càrregues de 

treball i sostenint el sistema sanitari a Catalunya, es mereixen saber quin serà el fu-
tur del seu centre de treball i el seu futur laboral.

1. Té pensat informar els treballadors, tant els contractats per l’hospital com els 
de les empreses subcontractades, de l’estat en què es troba el consorci?

2. Té pensat informar els 1250 treballadors del hospital Sant Joan de Reus si té 
prevista una subrogació i en quines condicions?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Yolanda López Fernández, diputada, 

GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús partidista dels 
comptes oficials d’organismes que depenen de la Generalitat
314-02538/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 19099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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– Quin és el capteniment del Govern respecte de l’ús partidista dels comptes ofi-
cials d’organismes que depenen de la Generalitat de Catalunya, tals com el Meteo-
cat, Protecció Civil o els agents rurals?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de 
mantenir i fer respectar la neutralitat política dels organismes oficials 
que depenen de la Generalitat
314-02539/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 19100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

La Generalitat de Catalunya, a través dels 
comptes de twitter dels Agents Rurals, Pro-
tecció Civil i del Servei Meteorològic (Meteo-
cat), van donar suport explícit a la iniciativa 
partidista Cims per la Llibertat informant es-
pecíficament tant del clima com de les mesu-
res de seguretat per a realitzar aquest acte, a 
més de col·locar el logotip d’aquesta iniciativa 
i un missatge inequívocament de suport a la 
mateixa. La iniciativa va consistir en ascen-
dir de manera simultània divuit muntanyes, 
repartides per tot Catalunya, que prèviament 
havien escollit els líders independentistes a la 
presó o fugats a l’estranger.

La Generalitat de Catalunya, a través dels 
comptes de twitter dels Agents Rurals, Pro-
tecció Civil i del Servei Meteorològic (Meteo-
cat), van donar suport explícit a la iniciativa 
partidista Cims per la Llibertat informant es-
pecíficament tant del clima com de les mesu-
res de seguretat per a realitzar aquest acte, a 
més de col·locar el logotip d’aquesta iniciativa 
i un missatge inequívocament de suport a la 
mateixa. La iniciativa va consistir en ascen-
dir de manera simultània divuit muntanyes, 
repartides per tot Catalunya, que prèviament 
havien escollit els líders independentistes a la 
presó o fugats a l’estranger.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Creu el Govern que aquesta és la manera de mantenir i fer respectar la neutra-

litat política dels organismes oficials que depenen de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya 
publicitària de la iniciativa Cims per la Llibertat per mitjà dels 
comptes oficials d’organismes que depenen de la Generalitat
314-02540/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 19101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

La Generalitat de Catalunya, a través dels 
comptes de twitter dels Agents Rurals, Pro-
tecció Civil i del Servei Meteorològic (Meteo-
cat), van donar suport explícit a la iniciativa 
partidista Cims per la Llibertat informant es-
pecíficament tant del clima com de les mesu-
res de seguretat per a realitzar aquest acte, a 
més de col·locar el logotip d’aquesta iniciativa 
i un missatge inequívocament de suport a la 
mateixa. La iniciativa va consistir en ascen-
dir de manera simultània divuit muntanyes, 
repartides per tot Catalunya, que prèviament 
havien escollit els líders independentistes a la 
presó o fugats a l’estranger.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Amb quins criteris es va decidir realitzar una campanya publicitària i de pro-
paganda partidista a través dels comptes oficials d’aquests organismes? Qui o quins 
van ser els responsables d’aquesta decisió?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes pel que fa a l’ús partidista dels comptes oficials 
d’organismes que depenen de la Generalitat
314-02541/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 19102 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

La Generalitat de Catalunya, a través dels 
comptes de twitter dels Agents Rurals, Pro-
tecció Civil i del Servei Meteorològic (Mete-
ocat), van donar suport explícit a la iniciativa 
partidista Cims per la Llibertat informant es-
pecíficament tant del clima com de les mesu-
res de seguretat per a realitzar aquest acte, a 
més de col·locar el logotip d’aquesta iniciativa 
i un missatge inequívocament de suport a la 
mateixa. La iniciativa va consistir en ascen-
dir de manera simultània divuit muntanyes, 
repartides per tot Catalunya, que prèviament 
havien escollit els líders independentistes a la 
presó o fugats a l’estranger.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Pensa el Govern prendre alguna mesura al respecte de la utilització política i 
partidista dels comptes oficials dels organismes oficials que depenen de la Genera-
litat de Catalunya?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb 
els serveis d’emergències francesos per la iniciativa Cims per la 
Llibertat
314-02542/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 19103 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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La Generalitat de Catalunya, a través dels 
comptes de twitter dels Agents Rurals, Pro-
tecció Civil i del Servei Meteorològic (Mete-
ocat), van donar suport explícit a la iniciativa 
partidista Cims per la Llibertat informant es-
pecíficament tant del clima com de les mesu-
res de seguretat per a realitzar aquest acte, a 
més de col·locar el logotip d’aquesta iniciativa 
i un missatge inequívocament de suport a la 
mateixa. La iniciativa va consistir en ascen-
dir de manera simultània divuit muntanyes, 
repartides per tot Catalunya, que prèviament 
havien escollit els líders independentistes a la 
presó o fugats a l’estranger.

Amb la realització d’aquest acte també es 
va establir una coordinació amb els serveis 
d’emergències francesos ja que dos dels cims, 

el Carlit i el Canigó, es troben situats al Departament dels Pirineus Orientals de 
França.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com s’ha fet aquesta coordinació amb els serveis d’emergències francesos i en 

què ha consistit?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes per a 
no renovar el contracte de serveis amb l’agència de qualificació 
Standard & Poor’s
314-02543/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 19105 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En referencia a la noticia aparecida en los medios de comunicación sobre la no 
renovación del contrato de servicios con la agencia de calificación (rating) Standard 
& Poor’s.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son las causas que han motivado esta decisión?

Palacio del Parlamento, 8 de octubre de 2018 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació en 
els serveis de qualificació contractats per la Generalitat de la no 
renovació del contracte de serveis amb Standard & Poor’s
314-02544/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 19106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En referencia a la noticia aparecida en los medios de comunicación sobre la no 
renovación del contrato de servicios con la agencia de calificación (rating) Standard 
& Poor’s.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Dicha decisión, ¿afecta a alguno de los otros servicios de rating contratados 

por la Generalitat?

Palacio del Parlamento, 8 de octubre de 2018 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el concurs públic 
d’arrendament de vestuari del personal del Sistema d’Emergències 
Mèdiques resoldrà els problemes denunciats pels seus representants
314-02545/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 19131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Sobre la recent publicació d’un nou concurs per a arrendar vestuari pels profes-

sionals de l’empresa SEM, SA.
– Resoldrà aquest nou concurs els problemes existents que reiteradament havien 

denunciat representants dels treballadors i treballadores?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració de 
les diferències climàtiques en el concurs públic d’arrendament del 
vestuari professional dels treballadors del Sistema d’Emergències 
Mèdiques
314-02546/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 19132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Sobre la recent publicació d’un nou concurs per a arrendar vestuari pels profes-

sionals de l’empresa SEM, SA.
– Tindrà en compte el nou vestuari les diferències climàtiques existents a Cata-

lunya?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el vestuari que 
s’arrendarà per al personal del Sistema d’Emergències Mèdiques el 
podran usar també les empreses subcontractades
314-02547/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 19133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Sobre la recent publicació d’un nou concurs per a arrendar vestuari pels profes-

sionals de l’empresa SEM, SA.
– Serà vestuari exclusiu per al personal del SEM o també d’ús per part de les 

empreses subcontractades?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la neteja del vestuari 
dels treballadors del Sistema d’Emergències Mèdiques
314-02548/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 19134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Sobre la recent publicació d’un nou concurs per a arrendar vestuari pels profes-

sionals de l’empresa SEM, SA.
– Continuarà sent necessari que el personal s’endugui el vestuari a casa per a la 

seva neteja i desinfecció?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el vestuari 
professional dels treballadors del Sistema d’Emergències Mèdiques 
complirà la normativa de seguretat
314-02549/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 19135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Sobre la recent publicació d’un nou concurs per a arrendar vestuari pels profes-

sionals de l’empresa SEM, SA.
– Complirà tot el vestuari amb normatives de seguretat, com ara la protecció 

d’alta visibilitat?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no pagarà a l’octubre l’avançament dels ajuts de la política 
agrària comuna del primer pilar
314-02550/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 19143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per quins motius el Govern no pagarà l’avançament dels ajuts de la PAC del 

primer pilar durant el mes d’octubre?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el perjudici 
econòmic i financer que comporta per al sector agrari el retard en el 
cobrament dels ajuts de la política agrària comuna
314-02551/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 19144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern és conscient del perjudici econòmic i financer que suposa per al sec-

tor aquest retard en el cobrament de les ajudes de la PAC?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’explotacions que no rebran el 50% del primer pilar de la política 
agrària comuna previst per a l’octubre
314-02552/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 19145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes explotacions no rebran el 50% del primer pilar que tenien previst pel 

mes d’octubre, i quants milions d’euros suposa aquest 50% dels ajuts de la PAC?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de 
mesures excepcionals per a poder pagar l’avançament dels ajuts de 
la política agrària comuna abans del desembre
314-02553/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 19146 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern aplicarà mesures excepcionals per tal de poder pagar aquest primer 

avançament del 50% abans del mes de desembre?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de mesures 
extraordinàries per a compensar els problemes financers ocasionats 
pel retard en el cobrament de l’avançament dels ajuts de la política 
agrària comuna
314-02554/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 19147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Degut a que moltes explotacions havien contractat pòlisses de crèdit preveient 

rebre aquests diners durant el mes d’octubre, impulsarà el Govern mesures extraor-
dinàries per compensar els problemes financers i/o econòmics ocasionats per aquest 
retard?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de la 
taula sectorial per a donar explicacions a les organitzacions agràries
314-02555/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 19148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern convocarà la taula sectorial per tal de donar explicacions a les orga-

nitzacions agràries i coordinar una resposta conjunta?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units
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	323-00046/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura de la manifestació de la Festa Nacional
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